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Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 
97/01 in 30/02) in 114. člena statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih 
občin 18/06, 19/06 – popr.,34/07) je občinski svet Občine Prevalje na ____. redni 
seji dne _________2008 sprejel 

 
O D L O K 

O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE PREVALJE ZA LETO 2007 
 

1. člen 
 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Prevalje za leto 2007, ki ga v 
splošnem delu sestavljajo bilanca prihodkov odhodkov, račun finančnih terjatev in 
naložb in račun financiranja.  

2. člen 
 
Doseženi prihodki in njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 2007 so 
znašali: 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
SKUPAJ PRIHODKI 4.740.331 €
• Davčni prihodki 3.496.495 €
• Nedavčni prihodki 442.807 €
• Kapitalski prihodki 221.584 €
• Prejete donacije 2.719 €
• Transferni prihodki 576.726 €
SKUPAJ ODHODKI 4.836.548 €
• Tekoči odhodki 1.422.201 €
• Tekoči transferi 1.405.206 €
• Investicijski odhodki 1.666.461 €
• Investicijski transferi 342.680 €
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ -96.217 €
 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Prejeta vračila danih posojil in  
prodaja kapitalskih deležev 

53.293 €

Dana posojila in povečanje kapitalskih 
deležev 

1.500 €

 
C. RAČUN FINANCIRANJA 
 
Zadolževanje 150.000 €
Odplačilo domačega dolga 56.378 €
POVEČANJE  SREDSTEV NA 
RAČUNIH 

49.198 €
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3. člen 
 
Denarna sredstva, ki so ostala neporabljena na računih proračuna na koncu leta 
2007 v znesku 193.319 €, se uporabi za financiranje izdatkov prihodnjega leta. 
 

4. člen 
 
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna občine 
Prevalje za leto 2007, je sestavni del tega odloka. 
V splošnem in posebnem delu proračuna je v posameznih stolpcih prikazana 
rebalans proračuna 2007, veljavni proračun za leto 2007, realizirani proračun za 
leto 2007 in indeks med realiziranim in veljavnim proračunom za leto 2007. 
 

5. člen 
 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
 
Številka: 450-0003/2008 
Datum: _________2008 
 

Župan  
   Občine Prevalje 
    dr. Matic Tasič  
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RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
 
Računovodsko poročilo je sestavljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih 
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.  
Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se 
uporabljajo: 

• zakon o računovodstvu 
• pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb 

javnega prava 
• pravilnik o načinu in rokih usklajevanje terjatev in obveznosti po 37.členu 

zakona o računovodstvu 
• navodilo o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev 
• pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava. 
 
Računovodsko poročilo obsega pojasnila in razkritja v zvezi z računovodskimi izkazi, 
ki ga v skladu s 6.členom pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava pripravi računovodja oziroma 
oseba odgovorna za računovodstvo. 
 
 
Osnovni podatki proračunskega uporabnika: 
 
 
Ime proračunskega uporabnika: OBČINA PREVALJE 
Naslov:    Trg 2a, 2391 PREVALJE 
Vrsta:     drugi uporabnik (oseba javnega prava) 
Šifra proračunskega uporabnika: 76740 
Šifra občine:    175 
Šifra dejavnosti:   75.110 
Davčna številka:    28520513 
ID za DDV:    SI28520513 
Matična številka:   1357719 
Transakcijski račun:   01375-0100010242 
Banka:    BANKA SLOVENIJE 
Odgovorna oseba:   dr. Matic TASIČ 
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POJASNILA K BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2007 
 
 
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na 
zadnji dan tekoče in zadnji dan predhodnega obračunskega leta. 
Prilogi k bilanci stanja sta: 

• pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev 

• pregled stanja in gibanja kapitalskih naložb in posojil. 
 
SREDSTVA 
 
Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razdeljena na naslednje postavke: 

1. dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju  
2. kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve (AČR) 
3. zaloge 

Vrednost aktive se je v primerjavi z lanskim letom povečala za 5,4% in znaša 
19.817.292 €. Od tega znaša sedanja vrednost dolgoročnih sredstev 18.932.537 € in 
kratkoročna sredstva 884.755 €. Povečanje je na dolgoročnih in kratkoročnih 
sredstvih. 
 
k1. 
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so: 

• neopredmetena dolgoročna sredstva 
• nepremičnine 
• oprema in druga opredmetena osnovna sredstva  
• dolgoročne kapitalske naložbe in dolgoročna posojila ter dolgoročni depoziti 
• dolgoročne terjatve iz poslovanja 
• terjatve za sredstva dana v upravljanje ter 
• popravki vrednosti naštetih postavk. 

 
Pregled dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2007 po nabavni, odpisani in neodpisani 
vrednosti s stopnjo odpisanosti (v € ) 
 

vrsta dolgoročnega 
sredstva 

nabavna 
vrednost 

popravek 
vrednosti 

neodpisana 
vrednosti 

odpisanost 
sredstev 

1 2 3 4 5=3/2*100
neopredmetena 
dolgoročna sredstva 

105.570 37.072 68.498    35,1  

nepremičnine  11.735.401 3.687.701 8.047.700    31,4  
oprema in druga 
opredmetena OS 

436.757 198.233 238.524    45,39  

dolgoročne finančne 
naložbe 

197.212 0 197.212         -  

dolgoročno dani depoziti 50.075 0 50.075         -  
dolgoročne terjatve iz 
poslovanja 

6.730 0 6.730         -  

terjatve za sredstva dana 
v upravljanje 

10.323.797 0 10.323.797         -  

skupaj 22.855.542 3.923.006 18.932.536 17,2
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Pregled vrst dolgoročnih sredstev po nabavni vrednosti za leto 2007 in primerjava s 
predhodnim letom (v € ) 
 

vrsta dolgoročnega 
sredstva 

nabavna vrednost po 
stanju predhodnega leta 

nabavna vrednost po 
stanju tekočega leta 

indeks 

1 2 3 4=3/2*100
neopredmetena 
dolgoročna sredstva 

72.587 105.570 145,4

nepremičnine  10.918.459 11.735.401 107,5
oprema in druga 
opredmetena OS 

227.180 436.757 192,3

dolgoročne finančne 
naložbe 

196.245 197.212 100,5

dolgoročno dani depoziti 50.277 50.075 99,6
dolgoročne terjatve iz 
poslovanja 

9.198 6.730 73,2

terjatve za sredstva dana 
v upravljanje 

10.022.468 10.323.797 103,0

skupaj 21.496.414 22.855.542 106,3
 
Med neopredmetena dolgoročna sredstva so zajeti računalniški programi, med 
nepremičnine gradbeni objekti, poslovni prostori, javna razsvetljava, investicije v teku 
(ceste, vodovodi, kanalizacije, odlagališče…).  Med opremo vštevamo stroje, 
računalnike, osebna vozila, pohištvo in drobni inventar. 
Dolgoročne kapitalske naložbe so naložbe v deleže JKP Log d.o.o. (181.169 €), Alp 
Peca d.o.o. (820 €), RRA Koroška d.o.o. (498 €) in Klas z.b.o. (1.500 €) in naložbe v 
delnice  (13.225 €). 
Dolgoročno dani depoziti so naložbe v garancijsko shemo (50.075 €). Dolgoročne 
terjatve iz poslovanja se nanašajo na kupnine stanovanj (6.730 €) po stanovanjskem 
zakonu, ki zapadejo v plačilo po 31.12.2007. 
Terjatve za sredstva dana v upravljanje izkazujemo do JKP Log d.o.o (6.173.172 €), 
enote vrtca Prevalje (119.231 €), Osnovne šole Franja Goloba Prevalje (3.275.371 €) 
ter Zdravstvene postaje Prevalje (756.024 €). 
 
 
k2. 
Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve so: 

• denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice 
• denarna sredstva na računih ter dobroimetja pri bankah in drugih finančnih 

institucijah 
• kratkoročne terjatve do kupcev 
• dani predujmi in varščine 
• kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) 
• kratkoročne finančne naložbe 
• kratkoročne terjatve iz financiranja 
• druge kratkoročne terjatve 
• neplačani odhodki 
• aktivne časovne razmejitve (AČR). 
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Pregled vrst kratkoročnih terjatev in aktivnih časovnih razmejitev (AČR) za leto 2007 
ter primerjava s predhodnim letom (v €) 
 

vrsta kratkoročnih 
sredstev in AČR 

vrednost po stanju 
predhodnega leta 

vrednost po stanju 
tekočega leta 

indeks 

1 2 3 4=3/2*100 
denarna sredstva v blagajni 0 0 0
dobroimetje pri bankah 38.282 6.246 16,3
kratkoročne terjatve do 
kupcev 

15.874 14.787 93,2

dani predujmi  0 120 0
kratkoročne terjatve do 
uporabnikov enotnega 
kontnega načrta (EKN) 

3.635 7.002 192,6

kratkoročne finančne 
naložbe 

128.505 232.601 181,0

kratkoročne terjatve iz 
financiranja 

1.681 831 49,4

druge kratkoročne terjatve 153.126 170.069 111,1
neplačani odhodki  418.348 442.837 105,9
aktivne časovne razmejitve 
(AČR) 

21 10.262 -

skupaj kratkoročne terjatve 
in AČR 

759.473 884.755 116,5

 
Na dan 31.12.2007 je imela Občina Prevalje na saldu transakcijskega računa 6.246 €,  
vezanih depozitov v višini 187.152 € in namenskih depozitov za rezervni stanovanjski 
sklad v višini 32.601 € in za občinske rezerve 12.841 €. Terjatve do kupcev so 
izkazane v višini 14.787 €. Najvišjo terjatev 7.401 € še vedno izkazujemo do podjetja 
Nagor d.o.o., kjer poteka tožba, podjetje Si mobil d.o.o. je kot naslednik Vege dolžno 
najemnino v višini 3.167 €. Pet krajanov Suhega vrha še vedno ni plačalo 
sofinancerskega deleža po pogodbi. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta so izkazane do enote OŠ Prevalje iz naslova preveč plačanega 
zahtevka, ki smo ga poračunali v januarju 2008. Na istem kontu po novem 
vključujemo tudi presežek na zakladniškem podračunu na dan 31.12.2007 v višini 
252 €. 
Na kontu kratkoročnih terjatev iz financiranja imamo knjižene obračunane in še ne 
nakazane obresti iz naslova vezanih depozitov v višini 831 €.  Med drugimi terjatvami 
izkazujemo terjatev do Davčne uprave RS za nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča v višini 50.377 €. Poleg navedenega spada v to skupino tudi terjatve za 
komunalne prispevke, komunalne takse, turistično takso, terjatve po donatorskih 
pogodbah za Stare sledi, kratkoročne terjatve do Stanovanjskega podjetja iz naslova 
najemnin v višini 19.410 € in terjatve po kupoprodajnih pogodbah za stanovanja. 
Terjatve do JKP Log d.o.o. iz naslova neplačane takse za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda so v višini 44.388 € in takse za onesnaževanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov v višini 17.583 €  iz leta 2006. 
Neplačani odhodki so izkazani v višini 442.837 € in jih lahko razdelimo na dve 
skupini, iz naslova tekoče dejavnosti znašajo 298.177 € (plače)  in iz naslova 
investicij 144.660 €. Od tega so se zaradi prenosa dela dolgoročnih obveznosti, ki 
zapadejo v plačilo v letu 2008, na kratkoročne obveznosti povečali neplačani odhodki 
. Za enak znesek se je povečal splošni sklad. Na aktivnih časovnih razmejitvah pa je 
izkazan kratkoročno odložen odhodek za davek na dodano vrednost. 
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjene na naslednji postavki: 

1. kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 
2. lastni viri in dolgoročne obveznosti 

 
k.1 
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve (PČR) so: 

• kratkoročne obveznosti za predujme in varščine 
• kratkoročne obveznosti do zaposlenih 
• kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
• druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 
• neplačani prihodki ter 
• kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 
• pasivne časovne razmejitve (PČR). 

 
Pregled kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev po vrstah za leto 
2007 ter primerjava s predhodnim letom (v € ) 
 

vrsta kratkoročnih 
obveznosti in PČR 

vrednost po stanju 
predhodnega leta 

vrednost po stanju 
tekočega leta 

indeks 

1 2 3 4=3/2*100 
kratkoročne obveznosti 
do zaposlenih 

24.433 28.146 115,2

kratkoročne obvez. do 
dobaviteljev 

257.382 273.667 106,33

druge kratkoročne 
obveznosti iz poslovanja 

117.518 134.700 114,6

kratkoročne obveznosti 
do uporabnikov EKN 

18.724 16.838 89,9

kratkoročno prejeta 
posojila-obvez. do 
financerjev 

48.876 78.878 161,4

kratkoročne obveznosti 
iz financerjev 

605 0 /

neplačani prihodki 171.482 191.119 111,5
PČR 0 402 /
skupaj kratkoročne 
obveznosti in PČR 

639.020 723.750 113,3

 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih izhajajo iz naslova obračunanih plač za mesec 
december 2007. 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se povečale za 6,3%. Največje obveznosti 
do dobaviteljev izkazujemo do JKP Log d.o.o. 87.848 € (za investicije, preostanek 
zimska služba, neporabljena taksa,), PUH d.o.o. 20.000 € (sodna poravnava za cesto 
Fara-Stražišče), Koratur d.d. 32.061 € (prevozi šolskih otrok), Elektro Celje  - 7.915€, 
Kaliopa  13.276 € (programska oprema GIS), Stanovanjsko podjetje 13.708 € 
(obveznosti za december),…. Odprte obveznosti zapadejo v plačilo v letu 2008. 
Starejših zapadlih obveznosti ni. 
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Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja vključujejo prevzem obveznosti po 
kreditu za Doma starejših Na Fari in obveznosti iz naslova leasinga v skupni višini 
104.728 €, ki zapadejo v letu 2008 in se izkazujejo med kratkoročnimi obveznostmi 
ter obveznosti za prispevke in davke iz naslova plač, sejnin ter avtorskih honorarjev. 
Prav tako izkazujemo obveznost do Stanovanjskega podjetja iz naslova vzdrževanja 
in  upravljanja stanovanj ter obveznosti za sejnine in delo po pogodbah za mesec 
december 2007 ter obračunan DDV. 
 
Med obveznostmi do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujemo obveznost 
do države – do PGD Prevalje v višini 549 €, obveznost do šole in vrtca Prevalje,do 
KOK dr.Franc Sušnik , Rdečega križa v skupni višini 15.707 € za plačo december 2007 
ter obveznost do Centra za socialno delo v višini 330€. 
 
Na dan 31.12.2007 v primerjavi s preteklim letom izkazujemo povečanje kratkoročnih 
prejetih posojil. Na tem kontu je izkazan del dolgoročnih kreditov za cesto Leše, 
cesto Hartl-Strojnik, cesto za Družbenim domom  in obnovo lokalnih cest na 
turističnem območju Šentanel in Kot v višini 78.878 €, ki zapade v plačilo v 
naslednjem letu.  
Med neplačanimi prihodki izkazujemo terjatve do kupcev in uporabnikov enotnega 
kontnega načrta, terjatev za požarno takso ter terjatve za obresti do bank iz naslova 
vezanih depozitov. 
 
k.2 
Lastni viri in dolgoročne obveznosti so: 

• splošni sklad 
• rezervni sklad 
• dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
• dolgoročne rezervacije 
• sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, 

za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva 
• dolgoročne finančne obveznosti 
• druge dolgoročne obveznosti 

 
 
 
Pregled lastnih virov in dolgoročnih obveznosti po vrstah za leto 2007 ter primerjava 
s predhodnim letom (v €) 
 

vrste lastnih virov in 
dolgoročnih obveznosti 

vrednost po stanju 
predhodnega leta 

vrednost po stanju 
tekočega leta 

indeks 

1 2 3 4=3/2*100 
splošni sklad  17.699.847 18.656.110 105,4
rezervni sklad 25.203 46.564 184,8
Dolgoročne pasivne 
časovne razmejitve 

9.197 6.730 73,2

dolgoročne finančne 
obveznosti 

113.741 177.361 155,9

druge dolgoročne 
obveznosti 

310.429 206.777 66,6



      
 

 7

 
Splošni sklad za osnovna sredstva se je nominalno povečal za 594.946 € oz. 7,7%. V 
splošnem skladu so zajeti splošni sklad za osnovna sredstva, splošni sklad za 
finančne naložbe in splošni sklad z druge namene. Splošni sklad za druge namene 
zajema preostanek sredstev na računih iz preteklih let v višini 193.319 €. Ta sredstva 
se namenijo za financiranje odhodkov v naslednjem letu. 
V rezervnem skladu imamo knjižen rezervni stanovanjski sklad oblikovan v skladu s 
Stanovanjskim zakonom v višini 33.723 € in občinski rezervni sklad v višini 12.841 €. 
Med dolgoročno razmejenimi prihodki so zajete kupnine stanovanj po stanovanjskem 
zakonu, ki zapadejo v plačilo po 31.12.2007.  
Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi je izkazani dolgoročni krediti za cesto Leše 
in za cesto Hartl-Strojnik, za cesto za Družbenim domom in za ureditev cest na 
turističnem območju Šentanel in Kot v višini 177.361 €, plačilo v letu 2008 je 
izkazano med kratkoročnimi krediti. 
Leasing za nepremičnino izkazujemo v višini 197.644 €. Odplačan bo v letu 2010. 
Dolgoročno obveznost za dom Fara pa 9.133€. 
 
Primerjava sredstev in obveznosti do virov sredstev (v € ) 
 

sestava sredstva stanje obveznosti do 
virov sredstev 

stanje 
sredstev obv.do virov 

sredstev 
1 2 3 4 5 6 

kratkoročna 
sredstva 

884.755 
 

kratk.obveznosti  723.750 4,5% 3,7%

dolgoročna 
sredstva 

18.932.537 splošni sklad  18.656.110 95,5% 94,1%

  rezervni sklad 46.564  0,2%
  dolgoročne 

obveznosti 
384.138  1,9%

  dolgor.razmejeni 
prihodki 

6.730  0,1%

Skupaj 
aktiva 

19.817.272 Skupaj pasiva 19.817.272 100% 100%
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POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 
ZA OBDOBJE 01.01.2007 DO 31.12.2007 

 
 
Občina Prevalje je v skladu s Pravilnikom o določitvi neposrednih in posrednih 
uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03) neposredni 
uporabnik občinskega proračuna. Finančni načrt je bil sprejet na podlagi izhodišč, ki 
jih je posredovala Občina Prevalje. 
Po tretjem odstavku 15.člena zakona o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih 
uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka 
(plačane realizacije). To načelo pomeni, da se prihodek oz. odhodek prizna, ko sta 
izpolnjena dva pogoja: 

1. poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oz.odhodkov, 
je nastal 

2. denar oz.njegov ustreznik je prejet oz. izplačan. 
 
Šteje se, da je pogoj za priznavanje prihodkov in odhodkov glede prejema oz.izplačila 
denarja izpolnjen, tudi če so bile terjatve oz.obveznosti, ki se nanašajo na prihodke 
oz.odhodke poravnave drugače, ne da bi nastal denarni tok. Ta določba seveda 
pomeni, da se prihodek ali odhodek prizna tudi ob poravnavi terjatev oz.obveznosti s 
pobotom. 
3.člen pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb 
javnega prava še določa, da se v primeru, če poslovni dogodek še ni nastal, za 
znesek prejetih oz.danih predujmov, ki se nanašajo na prihodke oz.odhodke, priznajo 
prihodki oz. odhodki že ob prejemu oz.izplačilu denarja. 
Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov vsebuje podatke o prihodkih in 
odhodkih v tekočem in predhodnem letu. Prihodki so razčlenjeni v skladu z enotnim 
kontnim načrtom za proračunske uporabnike. Med prihodki in odhodki so izkazani 
zneski, ki so nastali kot denarni tok (ali njegov ustreznik) od 1.januarja do 
31.decembra 2007. 
 
PRIHODKI 
 
Prihodki so razčlenjeni na: 

1. davčne prihodke (70) 
2. nedavčne prihodke (71) 
3. kapitalske prihodke (72) 
4. prejete donacije (73) 
5. transferne prihodke (iz državnega proračuna in iz EU) (74) 
6. sredstva prejeta iz EU. (78) 

 
Sestava prihodkov po vrstah v letu 2007 (v €) 

vrste prihodkov prihodki tekočega leta sestava prihodkov (%) 
1 2 3 

davčni prihodki 3.496.495 73,8%
nedavčni prihodki 442.807 9,3%
kapitalski prihodki 221.584 4,7%
prejete donacije 2.719 0,1%
transferni prihodki 576.726 12,1%
skupaj prihodki 4.740.331 100,0%
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V strukturi prihodkov največji delež predstavljajo davčni prihodki, kamor spada 
dohodnina in nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča ter davek na promet 
nepremičnin in sicer 73,8%. Drugi največji so transferni prihodki 12,1%, kamor se 
vštevajo prihodki iz naslova sofinanciranja investicij iz državnega proračuna in 
proračunov lokalnih skupnosti, tretjo skupino predstavljajo nedavčni prihodki, ki v 
strukturi znašajo 9,3% vseh prihodkov. 
 
Primerjava prihodkov v letu 2007 s tistimi v predhodnem letu (v €) 
 

vrste prihodkov prihodki 
predhodnega leta 

prihodki tekočega 
leta 

indeks 

1 2 3 4=3/2*100 
davčni prihodki 2.292.140 3.496.495 152,5
nedavčni prihodki 565.715 442.807 78,3
kapitalski prihodki 122.345 221.584 181,1
prejete donacije 585 2.719 464,8
transferni prihodki 1.083.175 576.726 53,2
skupaj prihodki 4.063.960 4.740.331 116,6
 
Davčni prihodki so se povečali za 52,5%, kar je vpliv povečanja dohodnine (1,2 mio 
€). Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je bilo višje realizirano kot leta 2006 
(0,021 mio €), nedavčni prihodki so se zmanjšali za 21,7%, kar je posledica nižje 
realizacije komunalnih prispevkov.  
 
Kapitalski prihodki so bili višji kot v letu 2006 za 81,1%, zaradi višje prodaje 
stvarnega premoženja, predvsem zemljišč. Donacije fizičnih oseb so bile za cesto 
Suhi vrh v vrednosti 1.950€ in donacije pravnih oseb 770 € za pešpot Holmec. 
 
Transferni prihodki so se zmanjšali za 46,8%, kar je posledica zmanjšanja transfernih 
prihodkov za investicije iz državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti. 
Povečala pa so se sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU. 
Skupaj so se prihodki povečali za 16,6% oziroma nominalno za 676.371 €. 
 
 
Davčni prihodki 
 
Sestava davčnih prihodkov v letu 2007 
 

vrste davčnih prihodkov prihodki tekočega leta sestava prihodkov (%) 
1 2 3 

davki na dohodek in 
dobiček 

2.933.138 83,9%

davki na premoženje 351.032 10,0%
domači davki na blago in 
storitve 

212.325 6,1%

skupaj davčni prihodki 3.496.495 100,0%
 
V strukturi davčnih prihodkov je 83,9% davka na dohodek dohodnine, ki je bila 
realizirana v višini 2.933.138 €. Med davke na premoženje spadajo nadomestilo za 
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uporabo stavbnega zemljišča z zamudnimi obrestmi v višini 280.428 € , davek na 
promet nepremičnin v višini 64.444 € in ostali davki (na premoženje od prostorov za 
počitek,davek na dedščine in darila,..)v višini 6.160 €. 
Domači davki na blago in storitve zajemajo takso za obremenjevanje vode v višini 
144.725 €, takso za obremenjevanje okolja v višini 34.490 €, komunalne takse v 
višini 4.579 €, turistično takso v višini 1.973 € ,pristojbino za vzdrževanje gozdnih 
cest v višini 10.255 € in davek na dobitke od iger na srečo v višini 16.303 €. 
 
Primerjava davčnih prihodkov v letu 2007 s tistimi v predhodnem letu (v €) 
 
Vrste davčnih prihodkov prihodki 

predhodnega leta 
prihodki tekočega 

leta 
indeks 

1 2 3 4=3/2*100 
davki na dohodek in 
dobiček 

1.728.236 2.933.138 169,7

davki na premoženje 340.070 351.032 103,2
domači davki na blago 
in storitve 

223.833 212.325 94,9

skupaj davčni prihodki 2.292.139 3.496.495 152,5
 
Dohodnina se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 69,7%. Davki na 
premoženje so se povečali za 3,2% in domači davki na blago in storitve so se 
zmanjšali za 5,1% zaradi nižje realizirane okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi odlaganja odpadkov. 
 
Nedavčni prihodki 
 
Sestava nedavčnih prihodkov v letu 2007 
 

vrste nedavčnih prihodkov prihodki tekočega leta sestava prihodkov (%) 
1 2 3 

udeležba na dobičku in 
dohodki od premoženja 

243.425 55,0%

takse in pristojbine 7.992 1,8%
denarne kazni 880 0,2%
prihodki od prodaje blaga 
in storitev 

964 0,2%

drugi nedavčni prihodki 189.546 42,8%
skupaj nedavčni prihodki 442.807 100,0%
 
V skupino nedavčnih prihodkov udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
spadajo obresti od transakcijskega računa in vezanih depozitov ter dividende delnic 
Koroške banke d.d. v skupni višini 13.479 € ter prihodki od najemnin za stanovanja v 
višini 100.705 € in za poslovne prostore v višini 7.231 €, prihodki od koncesijskih 
dajatev od iger na srečo v višini 64.106 € ter drugi prihodki od premoženja 
(nadomestilo za uporabo plinovodnega omrežja) v višini 53.001 €. V skupini drugih 
nedavčnih prihodkov so komunalni prispevki v višini 182.195 €. 
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Primerjava nedavčnih prihodkov v letu 2007 s tistimi v predhodnem letu (v € ) 
 

vrste prihodkov prihodki 
predhodnega leta 

prihodki tekočega 
leta 

indeks 

1 2 3 4=3/2*100 
udeležba na dobičku in 
dohodki od premoženja 

247.768 243.425 98,3

takse in pristojbine 12.081 7.992 66,2
denarne kazni 962 880 91,5
prihodki od prodaje 
blaga in storitev 

826 964 116,7

drugi nedavčni prihodki 304.078 189.546 62,3
skupaj nedavčni 
prihodki 

565.715 442.807 78,3

 
Skupno so se nedavčni prihodki znižali  za 21,7% oz. 122.908 €. Največje zmanjšanje  
je pri komunalnih prispevkih med drugimi nedavčnimi prihodki za 39,4% ali 
118.600€. Med dohodki od premoženja in udeležbo na dobičku so zajeti prihodki od 
obresti, dividende od delnic, prihodki od najemnin..in so v skupnem  manjši za 1,7%. 
Pri upravnih taksah je zaslediti zmanjšanje in sicer za  33,8%.  
 
Kapitalski prihodki 
 
Sestava kapitalskih prihodkov v letu 2007 
 
vrste kapitalskih prihodkov prihodki tekočega leta sestava prihodkov (%) 

1 2 3 
prihodki od prodaje zgradb 
in prostorov 

119.184 53,8%

prihodki od prodaje 
zemljišč 

102.400 46,2%

skupaj kapitalski prihodki 221.584 100,0%
 
V skupnih kapitalskih prihodkih predstavljajo 53,8% prihodki od prodaje zgradb in 
prostorov in 46,2% prihodki od prodaje zemljišč. Vsi prihodki so bili zajeti v letnem 
programu prodaje stvarnega premoženja občine.  
 
Primerjava kapitalskih prihodkov v letu 2007 s tistimi v predhodnem letu (v € ) 
 

Vrste kapitalskih 
prihodkov 

prihodki 
predhodnega leta 

prihodki tekočega 
leta 

indeks 

1 2 3 4=3/2*100 
prihodki od prodaje 
zgradb in prostorov 

114.182 119.184 104,4

prihodki od prodaje 
zemljišč 

8.163 102.400 1.254,4

skupaj kapitalski 
prihodki 

122.345 221.584 181,1
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Kapitalski prihodki so bili v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 višje realizirani za 
81,1%, zaradi prodaje zemljišč. 
 
Prejete donacije 
 
Sestava prihodkov iz donacij v letu 2007 
 

vrste prihodkov od donacij prihodki tekočega leta sestava prihodkov (%) 
1 2 3 

donacije pravnih oseb 770 28,3%
donacije fizičnih oseb 1.949 71,7%
skupaj donacije 2.719 100,00%
 
Donacije fizičnih oseb so bile za cesto Suhi vrh v vrednosti 1.950€ in donacije pravnih 
oseb 770 € za pešpot Holmec. 
 
Primerjava donacij v letu 2007 s tistimi v predhodnem letu (v € ) 
 
vrste prihodkov od donacij prihodki 

predhodnega leta 
prihodki tekočega 

leta 
indeks 

1 2 3 4=3/2*100 
donacije pravnih oseb 63 770 1.222,2
donacije fizičnih oseb 522 1.949 373,4
skupaj donacije 585 2.719 464,8
 
V tekočem letu je bilo novih donacij pravnih oseb za investicije v višini 770 € preko 
Krajevne skupnosti Holmec. Pri donacijah fizičnih oseb pa je šlo za poplačilo 
obveznosti iz preteklega leta po pogodbah. 
 
Transferni prihodki 
 
Sestava transfernih prihodkov v letu 2007 
 

vrste nedavčnih prihodkov prihodki tekočega leta sestava prihodkov (%) 
1 2 3 

prejeta sredstva iz državnega 
proračuna –fin.izravnava 

0 0,0%

prejeta sredstva iz državnega 
proračuna za investicije 

354.277 61,4%

prejeta sredstva iz državnega 
proračuna za tekočo porabo 

13.098 2,3%

prejeta sredstva iz proračunov 
občin za tekočo porabo 

0 0,0%

prejeta sredstva iz proračunov 
občin za investicije 

0 0,0%

prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU 

209.351 36,3%

skupaj transferni prihodki 576.726 100,0%
 
Največji delež – 61,4% transfernih prihodkov znašajo prejeta sredstva iz državnega 
proračuna za investicije in 36,3% prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
EU.  
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Primerjava transfernih prihodkov v letu 2007 s tistimi v predhodnem letu (v €) 
 

vrste prihodkov prihodki 
predhodnega leta 

prihodki tekočega 
leta 

indeks 

1 2 3 4=3/2*100 
prejeta sredstva iz 
državnega proračuna –
fin.izravnava 

898.594 0 0

prejeta sredstva iz 
državnega proračuna za 
investicije 

117.707 354.277 301,0

prejeta sredstva iz 
državnega proračuna za 
tekočo porabo 

10.037 13.098 130,5

prejeta sredstva iz 
proračunov občin za tekočo 
porabo 

0 0 0,0

prejeta sredstva iz 
proračunov občin za 
investicije 

47.101 0 0

prejeta sredstva iz drugih 
skladov za tekočo porabo 

0 0 /

prejeta sredstva iz sredstev 
EU 

9.736 0 0

prejeta sredstva iz 
državnega proračuna iz 
sredstev EU 

0 209.351 0

skupaj transferni prihodki  1.083.175 576.726 53,2
 
Finančna izravnava  v letu 2007 nismo prejeli več.  Prejeli smo sredstva iz državnega 
proračuna za investicije v višini 354.277 € in iz državnega proračuna iz sredstev EU 
za investicije v višini 209.351 €. 
 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije zajemajo naslednje investicije: 

• 99.054 € cesta Spodnja Jamnica 
• 37.506 € knjižnica v Družbenem domu 
• 73.110 € Družbeni dom 
• 26.582 € Stadion 
• 13.687 € Kegljišče 
• 18.587 € Interventna sredstva(streha za šolo v Šentanelu in obnova igralnice v 

vrtcu Prevalje) 
• 6.731 € za požarno takso. 
• 79.020 € postavitev e-točk (na Uršlji gori,  v Muzeju kmečkega orodja na 

Šentanelu, na turistični kmetiji Marin na Šentanelu in na turistični kmetiji Ladra 
na  Lešah) 

 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU so bila namenjena za 
naslednje investicije: 

• 141.736 € obnova lokalnih cest na turističnem območju Kot 
•  67.615 € obnova lokalnih cest na turističnem območju Šentanel 

  
Prejeta sredstva iz državnega proračun za tekočo porabo predstavljajo sredstva za 
vzdrževanje gozdnih cest v višini 13.098 €. 
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ODHODKI 
 
Odhodki so razčlenjeni na: 

1. tekoče odhodke (40) 
2. tekoče transfere (41) 
3. investicijske odhodke (42) 
4. investicijske transfere (43) in  
5. plačila sredstev v proračun EU (45). 

 
Sestava odhodkov po vrstah v letu 2007 (v €) 
 

vrste odhodkov odhodki tekočega leta sestava odhodkov (%) 
1 2 3 

tekoči odhodki  1.422.201 29,4%
tekoči transferi 1.405.206 29,1%
investicijski odhodki 1.666.461 34,4%
investicijski transferi 342.680 7,1%
skupaj odhodki 4.836.548 100,0%
 
Občina Prevalje je v letu 2007 41,5% odhodkov namenila za investicije in 58,5% za 
tekoče poslovanje. Če primerjamo odhodke in transfere, je občina namenila 63,8% 
odhodkov za tekoče in investicijske odhodke ter 36,2% za tekoče transfere 
posameznikom in javnim zavodom ter investicijske transfere javnim zavodom in 
javnim podjetjem. 
 
Primerjava odhodkov v letu 2007 s tistimi v predhodnem letu (v € ) 
 

vrste odhodkov odhodki 
predhodnega leta 

odhodki tekočega 
leta 

indeks 

1 2 3 4=3/2*100 
tekoči odhodki  1.521.866 1.422.201 93,5
tekoči transferi 1.438.307 1.405.206 97,7
investicijski odhodki 899.980 1.666.461 185,2
investicijski transferi 516.004 342.680 66,4
skupaj odhodki 4.376.157 4.836.548 110,5
 
Tekoči odhodki in transferi so se kumulativno zmanjšali za 4,5%. Investicijski 
odhodki so se v primerjavi z lanskim letom povečali za 85,2%, investicijski transferi 
pa so se zmanjšali za 33,6%. V letu 2007 so se sredstva za investicije povečala za 
41,9% v primerjavi z letom 2006. Vzrok je bil v povečanem obsegu sredstev za 
investicije v letu 2007 prejet iz državnega proračuna in iz državnega proračuna iz 
sredstev EU . 
 
Tekoči odhodki zajemajo: 

• plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalcev za socialno 
varnost 

• izdatke za blago in storitve 
• plačila domačih in tujih obresti 
• rezerve. 
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Sestava tekočih odhodkov po vrstah v letu 2007 (v €) 
 

vrste tekočih odhodkov odhodki tekočega leta sestava odhodkov (%) 
1 2 3 

plače in drugi izdatki 
zaposlenim 

334.585 23,5%

prispevki delodajalcev za 
socialno varnost  

56.866 4,0%

izdatki za blago in storitve 991.069 69,7%
plačila domačih obresti 7.811 0,5%
rezerve 31.870 2,3%
skupaj  tekoči odhodki 1.422.201 100,0%
 
Med tekočimi odhodki je največji delež izdatkov 69,7% za blago in storitve, kamor 
sodijo vsi stroški tekočih vzdrževanj, pisarniški material in storitve, posebni material 
in storitve, energija, voda, komunalne zadeve, prevozni stroški, najemnine in 
zakupnine ter drugi operativni odhodki… 
Plače in prispevki skupaj znašajo 23,5% tekočih odhodkov. 
  
Primerjava tekočih odhodkov v letu 2007 s tistimi v predhodnem letu (v € ) 
 

vrste tekočih odhodkov odhodki 
predhodnega leta 

odhodki tekočega 
leta 

indeks 

1 2 3 4=3/2*100 
plače in drugi izdatki 
zaposlenim 

310.726 334.585 107,7

prispevki delodajalcev za 
socialno varnost  

51.759 56.866 109,9

izdatki za blago in storitve 1.131.737 991.069 87,6
plačila domačih obresti 3.357 7.811 232,7
rezerve 24.287 31.870 131,2
skupaj  tekoči odhodki 1.521.866 1.422.201 110,5
 
Največje odstopanje od lanskega leta je pri izdatkih za blago in storitve, kjer gre za 
12,4% zmanjšanje, kar v nominalnem znesku pomeni 140.668 €.  
 
 
Tekoči transferi zajemajo: 

• subvencije 
• transfere gospodinjstvom in posameznikom 
• transfere neprofitnim organizacijam 
• druge tekoče domače transfere ter 
• tekoče transfere v tujino. 
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Sestava tekočih transferov po vrstah v letu 2007 (v €) 
 

vrste tekočih transferov transferi tekočega leta sestava transferov (%) 
1 2 3 

subvencije 5.765 0,4%
transferi posameznikom 751.214 53,5%
tekoči transferi neprofitnim 
organizacijam 

167.821 11,9%

drugi tekoči domači transferi 480.406 34,2%
tekoči transferi v tujino 0 0,0%
skupaj tekoči transferi 1.405.206 100,0%
 
Med tekočimi transferi se največji delež (53,5%) namenja za transfere 
posameznikom, kjer gre za razliko med plačili staršev in ceno vrtca, za plačila 
oskrbnin v domovih, prevoze šolskih otrok… Med tekoče transfere neprofitnim 
organizacijam štejemo dotacije društvom za redno delovanje na podlagi razpisov. 
Drugi tekoči domači transferi so transferi javnim zavodom za plače, prispevke in 
materialne stroške in drugim izvajalcem javnih služb za njihovo delovanje.  
 
Primerjava tekočih transferov v letu 2007 s tistimi v predhodnem letu (v €) 
 

vrste tekočih transferov transferi 
predhodnega leta 

transferi tekočega 
leta 

indeks 

1 2 3 4=3/2*100 
subvencije 29.868 5.765 19,3
transferi posameznikom 714.427 751.214 105,2
tekoči transferi neprofitnim 
organizacijam 

187.819 167.821 89,4

drugi tekoči domači 
transferi 

504.180 480.406 95,3

tekoči transferi v tujino 2.013 0 /
skupaj tekoči transferi 1.438.307 1.405.206 97,7
 
Skupno so se transferi zmanjšali za 2,3%. Povečali smo samo transfere 
posameznikom za 5,2%. Vsi ostali tekoči transferi so bili nižji od 4,7% do 10,6%. 
Tudi subvencije so se zmanjšale, namenili pa smo jih kmetijstvu. 
 
 
Investicijski odhodki zajemajo: 

• nakup in gradnjo opredmetenih in neopredmetenih sredstev 
• investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb in drugih pomembnih naprav ter 
• nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 

 
Sestava investicijskih odhodkov po vrstah v letu 2007 (v € ) 
 
vrste investicijskih odhodkov odhodki tekočega leta sestava odhodkov (%) 

1 2 3 
nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 

1.666.461 100,0%
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V letu 2007 je občina namenila 90.624 € za nakup zgradb in prostorov ,14.500 €za 
nakup avtomobilov, 170.959 € za nakup opreme, 1.172.527 € za novogradnje, 
rekonstrukcije in adaptacije, 24.971 za investicijsko vzdrževanje in obnove,99.538 € 
za nakup zemljišč in 93.342 € za projektno dokumentacijo in nadzor. 
 
 
Primerjava investicijskih odhodkov v letu 2007 s tistimi v predhodnem letu (v €) 
 
vrste investicijskih odhodkov odhodki 

predhodnega leta 
odhodki tekočega 

leta 
indeks 

1 2 3 4=3/2*100 
nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 

899.980 1.666.461 185,2

 
Investicijski odhodki so se napram letu 2006 povečali za 85,2%. Razlog je v večjem 
obsegu investicij (rekonstrukcije in adaptacije). 
 
Investicijski transferi zajemajo izdatke kot nepovratna sredstva proračuna za 
plačilo investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup in gradnjo 
opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter za investicijsko vzdrževanje. 
 
Sestava investicijskih transferov po vrstah v letu 2007 (v € ) 
 
vrste investicijskih transferov transferi tekočega leta sestava odhodkov (%) 

1 2 3 
inv.transferi pravnim in 
fizičnim osebam, ki niso PU 

206.419 60,2%

inv.transferi proračunskim 
uporabnikom 

136.261 39,8%

skupaj investicijski transferi 342.680 100,0%
 
Pri investicijskih transferih pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
vključujemo transfere Javnemu komunalnemu podjetju Log d.o.o. za investicije in 
transfere Prostovoljnemu gasilskemu društvu Prevalje za investicije iz naslova 
požarne takse.  
Investicijski transfer proračunskim uporabnikom je namenjen državi kot sofinancerski 
delež občine, Zdravstvenemu domu Ravne, Osnovni šoli Prevalje in JVVZ Vrtcu 
Prevalje. 
 
Primerjava investicijskih transferov v letu 2007 s tistimi v predhodnem letu (v € ) 
 
vrste investicijskih transferov transferi 

predhodnega leta 
transferi tekočega 

leta 
indeks 

1 2 3 4=3/2*100 
inv.transferi pravnim in 
fizičnim osebam, ki niso PU 

434.075 206.419 47,6

inv.transferi proračunskim 
uporabnikom 

81.929 136.261 166,3

skupaj investicijski transferi 516.004 342.680 66,4
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Za 52,4% so se zmanjšali invesicijski transferi JKP Log  in Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu za investicije. Povečali pa so se investicijski transferi v državni proračun in 
občinam za 66,3%. Skupaj so bili investicijski transferi nižji za 33,6%. 
 
V letu 2007 je bil izkazan proračunski primanjkljaj v višini 96.217 € in je bil manjši 
kot v letu 2006. 
 
 
 

POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER  
K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA 

 
 
 
Postavka zmanjšanje sredstev na računih je seštevek: 

• presežka odhodkov nad prihodki iz izkaza prihodkov in odhodkov drugih 
uporabnikov (po načelu denarnega toka) 

• razlike med večjimi danimi in prejetimi posojili iz izkaza računa finančnih 
terjatev in naložb 

• razlike med večjimi povečanji in prodanimi kapitalskimi deleži iz izkaza računa 
finančnih terjatev in naložb 

• neto odplačil dolgov iz izkaza računa financiranja (razlike med večjim 
odplačilom dolga in zadolžitvijo. 

 
Občina Prevalje je v letu 2007 v  računu finančnih terjatev in naložb prejela vračilo 
danih depozitov za kredite v višini 169 €. Izvedla je prodaja kapitalskega deleža 76 
delnic pri NLB Koroški banki v višini 53.124 € in jih namenila za poplačilo kreditov. 
Vložila je sredstva  v ustanovitev Koroške lokalne akcijske skupine v višini 1.500 €. 
 
V računu financiranja je izkazano najetje kredita v višini 150.000 € za obnovo 
lokalnih cest na turističnem območju Šentanel in Kot in odplačila dolgoročnih kreditov 
v višini 56.378 €. 
Po seštevku rezultatov iz vseh treh bilanc je izkazano povečanje sredstev na računih 
v višini 49.198 €. 
Preostanek sredstev na računu na dan 31.12.2007 v višini 193.319 € se nameni za 
financiranje odhodkov prihodnjega leta. 
V posebnem delu zaključnega računa je prikazana poraba proračunskih sredstev po 
proračunskih uporabnikih in programski ter ekonomski klasifikaciji.  
 
 
Pripravila: 
Branka Majdič, univ.dipl.ekon.    Občina Prevalje 
                           Župan 

 dr. Matic TASIČ 
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POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2007 
 
I. SPLOŠNI DEL 
 

1. UVOD 
Občina Prevalje je pričela z delovanjem 1.1.1999. Spada med srednje velike 
slovenske občine tako po število prebivalcev, kot po velikosti. Občina meri 58,1 km2,   
31.12.2006 pa je imela 6.648 prebivalcev. Ta podatek se je uporabljal tudi pri 
izračunu primerne porabe za leto 2007. Območje občine obsega 13 naselij in sicer: 
Belšak, Breznica, Dolga brda, Jamnica, Kot pri Prevaljah, Leše, Lokovica, Poljana, 
Prevalje, Suhi vrh, Stražišče, Šentanel, Zagrad. Na območju občine delujejo tri 
krajevne skupnosti Leše, Šentanel in Holmec. Krajevne skupnosti nimajo  status 
pravnih oseb. 
V občini imamo 90,242 km občinskih kategoriziranih cest in 98,1 km gozdnih cest. 
Skozi občino poteka cca 10 km glavne ceste  II. reda št 112 Holmec-Poljana-Prevalje-
Ravne- Dravograd.   
 
Organi občine so: 0bčinski svet, župan in nadzorni odbor občine 
 
Občinski svet: 
Občinski svet Občine Prevalje šteje 17 članov. Občinski svet je najvišji organ 
odločanja v občini. Sprejema ključne gospodarske in politične odločitve, bodisi v 
obliki splošnih predpisov kot so statut, odloki, pravilniki ali pa v obliki konkretnih 
odločitev v posameznih zadevah. 
V skladu s statutom imamo naslednja stalna delovna telesa: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Komisijo za statut in pravna 
vprašanja, Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za gospodarske dejavnosti, Odbor 
za komunalne zadeve in varstvo okolja,  Odbor za proračun in finance in Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
Poleg teh delujejo še komisije, ki jih je imenoval župan: Komisija za kmetijstvo,  
Komisija za kulturo, Komisija za socialo in zdravstvo, Komisija za turizem, Komisija za 
šport,  Komisija za  vzgojo in izobraževanje,  Komisija za mlade in Komisija za okolje. 
 
Župan: 
Župan  predstavlja in vodi občino. V skladu z zakonom odloča tudi o na občino 
prenesenih zadeva iz državne pristojnosti. Za pomoč pri opravljanju nalog župana 
ima občina lahko 2 podžupana. Župan in podžupana opravljata funkcijo nepoklicno. 
Na dan 31.12.2007 je  občina imela enega podžupana. 
 
Nadzorni odbor občine: 
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni 
odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti: 
• opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,  
• nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, 
• nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 
 
Delo Sveta Občine Prevalje, odborov in komisij: 
Občinski svet:  
Svet Občine Prevalje je imel 8 rednih in 4 dopisne seje in sprejel 155 sklepov. 
Prisotnost na sejah je bila 97,79 % 
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Nadzorni odbor 
  Število sej v letu 2007:  4 redne seje 

Udeležba članov na rednih sejah: 95,0 % 
 

Odbor za proračun in finance 
  Število sej v letu 2007:  11 redih sej 

Udeležba članov na rednih sejah: 96,1 % 
 

Odbori in komisije na področju družbenih dejavnosti:  
1. Odbor za družbene dejavnosti 

Število sej v letu 2007: 8 rednih sej 
Število dopisnih sej:     3 dopisne seje  
Udeležba članov na rednih sejah: 98,22 % 
Udeležba dopisnih sej: 100 % 
 

2. Odbor za gospodarske dejavnosti 
Število sej v letu 2007: 7 rednih sej 
Število dopisnih sej:     1 dopisna seja  
Udeležba članov na rednih sejah:  83,66 % 
Udeležba dopisnih sej: 100 % 
 

3. Komisija za kulturo 
Število sej v letu 2007: 7 rednih sej 

 
4. Komisija za šport 

Število sej v letu 2007: 5 rednih sej 
Število dopisnih sej:     1 dopisna seja  

 
5. Komisija za vzgojo in izobraževanje 

Število sej v letu 2007: 3 redne seje 
 
6. Komisija za socialo in zdravstvo 

Število sej v letu 2007: 1 redna seja 
 
7. Komisija za turizem 

Število sej v letu 2007: 2 redni seji 
 
8. Komisija za mlade 

Število sej v letu 2007: 3 redne seje 
 
9. Komisija za kmetijstvo 

Število sej v letu 2007: 2 redni seji 
 
Odbori in komisije na področju komunalno cestnega gospodarstva:  
1. Odbor za komunalne zadeve in varstvo okolja 
  Število sej v letu 2007: 8 rednih sej 
   Število dopisnih sej: 2  seji 
  Udeležba na rednih sejah: 91,06 % 
  Udeležba na izrednih sejah: 85,7 % 
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2. Udeležba članov SPVCP na sejah v letu 2007 
  Število sej v letu 2007: 5 rednih sej 
 
3. Komisija za okolje 
  Število sej v letu 2007: 1 seja 
 
Komisije za področju premoženjsko pravnih zadev: 
1. Komisija za statut in pravna vprašanja 
  Število sej v letu 2007: 12 rednih sej 
  Udeležba na rednih sejah: 91,66 % 
 
2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
  Število sej v letu 2007: 12. rednih sej 
  Število dopisnih sej: 1 seja 
                   Udeležba na rednih sejah: 100% 
  Udeležba na izrednih sejah: 100% 
 
 
Občinska uprava: 
Strokovne in upravne naloge za Občino Prevalje upravlja občinska uprava. Naloge in 
pristojnosti so določene z Zakonom o lokalni samoupravi, Statutom občine in 
Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave. Občinsko upravo 
neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje župan občine, organizacijsko pa jo 
sestavljajo štirje oddelki: 

• Oddelek za proračun in finance 
• Oddelek za družbene dejavnosti in splošne gospodarske zadeve 
• Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo 
• Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje okolja. 

 
 
Kadrovski načrt za leto 2007 
 

Opis Število 
sistematiziranih 
delovnih mest po 

veljavnem pravilniku 

Število zasedenih 
delovnih mest na 
dan 31.12.2006 

Predvideno število 
zasedenih delovnih 

mest na dan 
31.12.2007 

Funkcionar občine – 
župan 

 1 1 

Funkcionar občine - 
podžupan 

 0 1 

 
Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o razmerjih plač v 

javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti 
 
 Višji upravni delavci   
Tajnik občine –višji 
svetovalec I. – položajno 
delovno mesto 

1 1 1 

Vodja oddelka za KCG 
– višji svetovalec I. 

1 1 1 

Vodja oddelka za 
proračun in finance – 
višji svetovalec I. 

1 1 1 

Vodja oddelka za 1 1 1 
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premoženjsko pravne 
zadeve in urejanje 
prostora – višji 
svetovalec I. 
 Svetovalec za 
družbene dejavnosti in 
splošne gospodarske 
zadeve – višji 
svetovalec II. 

1 1 1 

 Pomočnik predstojnika 
za urbanistično in 
prostorsko načrtovanje 

- - -  

Komunalo cestni 
inšpektor – višji 
svetovalec III. 

1 1 1 

Svetovalec za stavbna 
zemljišča – svetovalec 
III. 

1 1 1 

Svetovalec za 
gospodarske zadeve – 
svetovalec II. 

1             1               1 

Svetovalec za KCG – 
svetovalec III. 

1 1 1 

 Strokovno tehnični 
delavci 

  

Tajnica župana 1 1 1 
Finančni referent I-
računovodja 

1 1 1 

Strokovni sodelavec III 
- finančni referent 

1 1 1 

Hišnik-vzdrževalec 1 1 1 
Čistilka-manipulantka 1 1 1 
 Pripravnik   
Pripravnik  VII.stopnja   - - 1 
 
 
V  občinski upravi je zaposlenih 14 delavcev za nedoločen čas s polnim delovnim 
časom, od tega 9 uradniških delovnih mest (od tega 1 delovno mesto položajno) in 5 
strokovno tehničnih delavcev in 1 pripravnik za določen čas. 
 
 

2. RAZVOJNA VIZIJA IN CILJI 
 
V razvojnem programu Občine Prevalje za obdobje 2003 do 2006, ki ga je sprejel 
občinski svet, je v uvodu navedeno, da bo Občina Prevalje razvojno usmerjena 
občina, ki se bo sposobna hitro prilagajati novim razvojnim trendom. Njene aktivnosti 
na različnih področjih bodo usklajene in usmerjene k uresničevanju strateških 
usmeritev iz zastavljene vizije. Nenehno bo spodbujala izvajanje konkretnih 
projektov. Razvojni program Občine Prevalje za obdobje 2007 do leta 2010 je v 
pripravi in pomeni nadaljevanje aktivnosti, ki so bile začrtane v programskem 
obdobju 2003 do 2006. 
Občina Prevalje naj bi postala vsestransko razvita občina, ki svojim prebivalcem 
zagotavlja možnosti za delo, kvalitetno bivanje in osebnostni razvoj. 
Posebni poudarek naj bi bil posvečen razvijanju novih dejavnosti na osnovi lokalnih 
potencialov, ob upoštevanju sodobnih razvojnih trendov in ekoloških kriterijev. Razvili 
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naj bi bogato in kvalitetno ponudbo storitvenih in servisnih dejavnosti, ki bi vsem 
prebivalcem zagotavljala enak dostop do osnovnih dobrin.   
Načrtovati moramo prostorski razvoj, ki bo določal usklajeno rabo prostora za razvoj 
dejavnosti in kvalitetno bivanje prebivalcev. Izkoristiti moramo obstoječo in razviti 
novo ponudbo za kulturno in športno rekreacijsko dejavnost prebivalcev. 
 
Zastavljena vizija odpira tri strateške cilje: 
 
1.Spodbujati in umerjati gospodarski razvoj na osnovi lokalni potencialov: 
 
Razvoj perspektivnih dejavnosti na osnovi naravnih bogastev, tradicionalnih znanj in 
potreb prebivalcev. Kot ključna področja v občini so prepoznani: razvoj podjetništva 
in obrti, razvoj kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, razvoj turizma. 
 
2.Zagotoviti prebivalcem pogoje za kvalitetno bivanje: 
 
Prebivalcem moramo zagotoviti enak dostop do osnovnih dobrin na področju 
zdravstva, socialnega varstva, izobraževalnih storitev (šole in vrtci) ter servisnih 
storitev (pošta, banka, trgovina in druge osebne storitve).  
Prebivalcem moramo zagotoviti možnost bivanja v kakovostnem okolju z urejenim 
centrom mesta, posameznih naselij in zaselkov, z urejeno osnovno in dodatno 
infrastrukturo, z zagotavljanjem ekološko neoporečnega okolja, s sprejetim 
prostorskih načrtom in z zagotovljenimi območji za stanovanjsko gradnjo in obrtne 
cone. 
 
3.Spodbuditi razvoj dejavnosti in storitev za zadovoljevanje potreb 
prebivalcem za   kakovostni osebni razvoj: 
 
Vsem generacijam prebivalcev je potrebno zagotoviti možnosti in kakovosten razvoj 
in razvoj skupnosti kot celoto z ustvarjanjem prostorskih, kadrovskih in materialnih 
pogojev za kakovostno preživljanje prostega časa (kulturne, izobraževalne, športne, 
zabavne, družabne aktivnosti) in z odprtostjo navzven v sodelovanjem s sosednjim 
občinami na področju kulture, športa in gospodarstva.  
 
 

3. PREGLED PROJEKTOV OBČINE PREVALJE V LETIH 2007 - 2008, KI SO 

    SOFINACIRANI S STRANI DRŽAVE IN EVROPSKIH SREDSTEV 
 
 
1. Obnova dvorane Družbenega doma Prevalje 
Na področju kulture je v teku investicija Obnova dvorane Družbenega doma Prevalje. 
Občina Prevalje je s to investicijo kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za kulturo 
in pridobila državna sredstva v višini 103.392 €. Glede na razpisne pogoje (državni 
razpis je bil objavljen za leti 2005 in 2007), je že v letu 2005 izvedla I. fazo 
investicije, v okviru katere je bil v celoti obnovljen oder velike dvorane Družbenega 
doma na Prevaljah. 
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V letu 2007 se je nadaljevala II. faza investicije, v sklopu katere je izvedena prenova 
velike dvorane Družbenega doma, obnova strojnih in elektro instalacij, obnova 
predprostora, ureditev  garderob, sanitarij in hodnika s sprejemnico. 
Skupna vrednost del, izvedenih v letih 2005 in 2007 znaša 359.730 €. 
Investicija se bo nadaljevala tudi v letu 2008. 
 
 
2. Obnova in razširitev knjižnice v Družbenem domu Prevalje 
Občina Prevalje je že v letu 2006 izvedla prvo fazo investicije Obnova in razširitev 
knjižnice v Družbenem domu na Prevaljah. V okviru prve faze investicije v vrednosti 
45.900 € je bil gradbeno zaključen zahodni prizidek knjižnice. V letu 2007 je občina 
izvedla drugo fazo investicije v vrednosti 125.021 €. Vrednost investicije znaša 
344.266 € (brez zunanje ureditve pred vhodom v družbeni dom, brez dvigala za 
invalide). Investicija je v letih 2006, 2007 in 2008 sofinancirana s strani Ministrstva 
za kulturo v skupni višini 103.309 €. 
Investicija bo zaključena v letu 2008. 
 
 
3. Ureditev športno rekreacijskega kompleksa Stadion Prevalje   
Na področju športa smo v letu 2007 izvedli dve večji investiciji Izgradnja igrišč na 
športno rekreacijskem kompleksu Stadion Prevalje in Obnova kegljišča v Družbenem 
domu. Obe investiciji sta bili sofinancirani s strani Ministrstva za šolstvo in šport.  
Prva večja investicija, ki je bila na področju športa realizirana v letu 2007 je 
investicija Ureditev športno rekreacijskega kompleksa Stadion Prevalje. Za ta namen 
je občina iz proračuna namenila sredstva v višini 62.110 €. Investicija je bila 
sofinancirana s strani Ministrstva za šolstvo in šport, v letu 2007 v skupni višini 
26.582 €.  
Investicija ureditev športno rekreacijskega kompleksa zajema: izgradnjo novih igrišč 
(igrišče za košarko, igrišče za odbojko, igrišče za odbojko na mivki, igrišča za odbojko 
na umetni travi, prostor za skate-park in in-line rolerje, postavitev otroških igral), 
rekonstrukcijo spremljajočega objekta Ugasle peči 1, Prevalje ter ureditev športne 
infrastrukture športnega kompleksa v skladu s predpisanimi normativi za izvajanje 
športne dejavnosti, ureditev parkirnih prostorov in platoja pred objektom Ugasle peči 
1 ter ustrezno ureditev dovozne ceste do objekta in stanovanjskih blokov v 
neposredni bližini športno rekreacijskega kompleksa.  V okviru ureditve športno 
rekreacijskega kompleksa Stadion Prevalje so bila v letu 2007 izvedena tudi 
investicijsko vzdrževalna dela na spremljajočem športnem objektu Ugasle peči 1, 
Prevalje v vrednosti 17.894 €. 
Ob rekonstrukciji ceste se je izvedla zamenjava salonitnih vodovodnih cevi in uredila 
fekalna in meteorna kanalizacija. Parkirišče pred poslovno stanovanjsko stavbo bivše 
gozdne je financirala Koroška kmetijska zadruga, zamenjavo elektro voda pa je 
sofinanciralo Elektro Celje.  
Z realizacijo te investicije je bil realiziran cilj funkcionalno urediti športno 
infrastrukturo v športnem kompleksu Štadion Prevalje, ki bo v skladu s predpisanimi 
normami za izvajanje športne dejavnosti. Z investicijo je bil uresničen tudi namen 
trajno urediti prostorski problem izvajanja športne dejavnosti, s čimer je  omogočen 
usmerjen  razvoj kakovostnega rekreacijskega in vrhunskega športa v občini. 
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4. Prenova  kegljišča v družbenem domu na Prevaljah 
Skladno s sprejetim proračunom občine in podpisano pogodbo z Ministrstvom za 
šolstvo in šport je Občina Prevalje v letu 2007 izvedla investicijo prenova kegljišča v 
Družbenem domu na Prevaljah. Za investicijo obnova kegljišča je občina namenila 
sredstva v višini 78.322 €. Investicija je bila s strani ministrstva sofinancirana v 
višini 13.687 €. Investicija se je izvedla v eni fazi in je bila v celoti zaključena v  
mesecu avgustu 2007. V okviru investicije se je izvedla celotna prenova  kegljišča 
Z zaključkom investicije in predajo obnovljenega kegljišča uporabnikom se je 
pokazalo, da so bili v celoti realizirani cilji investicije. Z obnovo kegljišča je bil trajno 
urejen prostorski problem delovanja Kegljaškega kluba Korotan Prevalje in 
zagotovljen predpisan standard za izvajanje kegljaškega športa. Namensko urejeni 
prostori za izvajanje kvalitetnih treningov, priprav na tekmovanja, bodo omogočili 
boljše možnosti za organizacijo tekmovanj ter tudi nadaljnji usmerjen razvoj in 
popularizacijo te zvrsti športa v občini. 
 
 
5. Ureditev športnega centra Holmec 
Športno rekreativno društvo Holmec je z investicijo Ureditev športnega centra 
Holmec kandidiralo na javnem razpisu Fundacije za šport. Skupna vrednost investicije 
znaša 25.872 €. Investicija je v letu 2008 sofinancirana s strani Fundacije za šport v 
višini 12.000 €. Za sofinanciranje investicije so v proračunu občine za leto 2008 
planirana sredstva v višini  4.173 €.  
 
 
6.Športni objekt Leše 
V letu 2007 je občina iz proračuna namenila sredstva v višini 4.150 € za investicijo 
Športni objekt Leše. Sredstva so bila namenjena za gradnjo spremljajočega 
športnega  objekta. Za investicijo so bila pridobljena donatorska sredstva.  
Športno društvo Leše je za pridobitev dodatnih sredstev za dokončanje investicije 
(streho na novem športnem objektu Leše) kandidiralo na zadnjem javnem razpisu 
Fundacije za šport. Skladno s prejetim sklepom o sofinanciranju bo investicija s strani 
Fundacije sofinancirana v višini 5.300 €.  Občina Prevalje ima v proračunu za leto 
2008 za investicijo zagotovljena sredstva v višini 12.030 €. 
Vrednost investicije Športni objekt Leše znaša 103.685 €. 
 
 
7. Urejanje cestne infrastrukture 
V  letu 2007 je Občina Prevalje pristopila k realizaciji dveh obsežnih investicijskih 
projektov rekonstrukcije lokalnih cest regionalnega pomena na turističnih območij 
Šentanel in Kot, ki sta skupaj vredna preko 1,2 mio EUR. Projekta   sofinancira 
Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki se izvaja v okviru 
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-
2013, razvojne prioritete:   »Razvojnih regij«; prednostne usmeritve: »Regionalni 
razvojni programi«. 
  
V   letu 2007  smo pričeli z deli na I.fazi projekta »obnova cest na turističnem 
območju Šentanel v Občini Prevalje« in na I. fazi projekta »obnova cest na 
turističnem območju Kot v Občini Prevalje«. Uredila 500 m ceste ob Barbarskem 
potoku in 1.500 m Šentanel –  do odcepa Suhi vrh. Vrednost del je znašala  
423.372 €.  Zastavljen cilj smo v celoti realizirali.  Za I. fazo projektov »obnova cest 
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na turističnem območju Šentanel« in  »obnova cest na turističnem območju Kot«  
smo iz državnega proračuna iz sredstev EU dobili 209.351 €. 
    
V letu 2008   načrtujemo še ureditev 1.900 m dolgega cestnega odseka od priključka 
za Dolgo brdo do Zvonikovega mlina in 2.500 m cesto od Brančurnika do zaselka 
Žerjavle.  Skupno bomo tako pridobili 6,5 km obnovljenih cest.   
 
Projekta »Obnova lokalnih cest na turističnem območju Šentanel v Občini Prevalje« 
in"Obnova lokalnih cest na turističnem območju Kot v Občini Prevalje" sta 
sofinancirana v višini 60% upravičenih stroškov, to je 561.047  €.    
Oba investicijska projekta bomo zaključili do 30. septembra 2008. 
  
V letu 2007 smo nadaljevali z obnove ceste v spodnji Jamnici  na odseku  od 
Povhovega mlina do odcepa za Dolga brda v vrednosti  136.400 €, od tega smo iz 
državnega proračuna dobili 99.054 €. Projekt smo uspešno zaključili. 
 
  
 8. Kanalizacija  
V letu 2007 samo takso za obremenjevanje vode, v skladu s pogodbo o prenosu 
investitorstva,  prenesli  JKP Log za investicije v kanalizacijo v Šentanelu v višini 
144.725 €.  
V letu 2008 smo porabo te takse  predvideli  za izgradnjo kanalizacije v naselju 
Glavarstvo  v višini 140.904 € s prenosom investitorstva na JKP LOG. 
V letu 2008 bomo nadaljevali  projekt odvajanje in čiščenje odpadnih vod za Občine 
Črna, Ravne in Prevalje, ki smo ga pričeli izvajati v prejšnjih letih. Oddajo vloge za 
pridobitev nepovratnih sredstev iz Kohezije predvidevamo v prvi polovici 2008.   
Skupna vrednost projekta je cca 31.800.000 €. Po terminskem planu je pričetek 
izgradnje predviden v letu 2009, zaključek v letu 2012 in poskusno obratovanje  v 
letu 2013. 
 
 
9. Regijsko odlagališče   
V sodelovanju z RRA bomo nadaljevali s projektom ravnanja z odpadki.   Koroški 
center za ravnanje z odpadki je celovit regionalni projekt, ki se izvaja v okviru 
Regionalnega razvojnega programa za Koroško. KOCEROD se nahaja na dveh 
lokacijah: 
-na lokaciji Mislinjska dobrava, kjer se predvideni objekti za predelavo odpadkov 
-na lokaciji Zmes, ker je predviden objekt odlaganja odpadkov. 
 
 
Struktura virov financiranja :  - kohezijski sklad  12.805.314 € 
        - MOP   2.364.058 € 
       - Občine      7.249.947 € 
      - okoljska dajatev   2.561.063 €  
     SKUPAJ    24.980.382 € 
 
Od skupnega dela občin Koroške regije, ki sodelujejo v projektu, je neto delež Občine 
Prevalje 176.916 €. V letu 2007 je bil izdelan investicijski program, javni razpis za 
izbiro izvajalca gradbenih del pa naj bi se izvedel do poletja 2008, pričetek del pa je 
predviden v jeseni 2008. 
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10. Sanacija obstoječega odlagališča in izgradnja ekološki otokov 
Na podlagi Programa opremljanja Občine Prevalje z zbiralnicami ločenih frakcij 
(ekoloških otokov) smo pričeli v letu 2007 z izgradnjo dodatnih ekoloških otokov na 4 
lokacijah (2 x Pod gonjami, 1 x nasproti Špara, 1 x pri Domu starostnikov).  
Sredstva, ki jih zberemo z ekološko takso smo namenili tudi za sanacijo obstoječega 
odlagališča. Za te namene smo porabili 17.146 €. Da bi občanom še bolj približali 
možnost zbiranja ločenih frakcij komunalnih odpadkov, bomo tudi v letu 2008 
nadaljevali z izgradnjo novih ekoloških otokov in z urejanjem že obstoječih. 
 
 
11. Postavitev javnih E-točk z brezžičnim dostopom v občini Prevalje 
Občina Prevalje je v letu 2007 uspešno kandidirala na javnem razpisu za postavitev 
E točk z brezžičnim dostopom v občini na Ministrstvo za gospodarstvo, ki je 
postavilo temelje za izvedbo projektov vzpostavitve javnega omrežja elektronskih 
komunikacij. Na razpisu smo uspeli s štirimi projekti (na Uršlji gori,  v Muzeju 
kmečkega orodja na Šentanelu, na turistični kmetiji Marin na Šentanelu in na 
turistični kmetiji Ladra na  Lešah), ki pomenijo predvsem podporo turističnemu 
razvoju in omogočajo nadaljnje aktivnosti informacijske odprtosti. Vrednost projekta 
je bila 94.824 od tega smo pridobili   79.020 € evropskih sredstev   

 
 
4. STATISTIČNI PODATKI 1999-2007 
 
Prebivalstvo po občinah koroške regije, stanje 31.12. Od 1999-2007 

 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2007

30.06 

DRAVOGRAD 8708 8743 8727 8731 8728 8754 8803 8827 8881

MUTA 3780 3766 3785 3720 3701 3681 3687 3674 3670

PODVELKA 2846 2822 2838 2767 2759 2752 2728 2726 2701

RADLJE OB DRAVI 6246 6256 6236 6266 6255 6257 6276 6297 6241

RIBNICA NA 

POHORJU 
1297 1301 1301 1287 1286 1277 1376 1274 1260

VUZENICA 2872 2870 2873 2879 2863 2859 2827 2823 2805

ČRNA NA 

KOROŠKEM 
3713 3698 3705 3697 3695 3678 3612 3573 3566

MEŽICA 4031 4014 4033 3955 3936 3920 3881 3887 3885

PREVALJE 6546 6537 6529 6555 6577 6620 6624 6640 6629

RAVNE NA 

KOROŠKEM 
12453 12417 12458 12349 12329 12279 122333 12158 12132

MISLINJA 4641 4694 4660 4706 4741 4752 4756 4761 4736

SLOVENJ GRADEC 16914 16957 16917 16991 16993 16992 17049 17089 17088
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Delovno aktivno prebivalstvo 1999-2007 
 
 

OBČINE 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 30.11.

Črna na 
Kor. 906 805 728 728 707 783 814 841 746 

Dravograd 2637 2284 2567 2511 2362 2409 2588 2799 2923 
Mežica 1361 1291 1417 1264 1390 1405 1436 1408 1385 
Mislinja 720 503 738 734 691 708 734 742 740 
Muta 1218 1078 1226 1222 1050 1031 1075 1099 1100 
Podvelka 415 279 447 457 453 485 405 431 443 
Prevalje 1748 1557 1780 1850 1845 1740 1556 1539 1624
Radlje ob 
Dravi 2541 2267 2534 2410 2358 2336 2207 2297 2353 

Ravne na 
Kor. 5655 5340 5531 4951 4863 4959 5161 5235 5412 

Ribnica na 
Poh. 145 87 186 160 170 162 150 138 137 

Slovenj 
Gradec 8888 8.150 8.978 9055 8893 8974 9261 9128 9578 

Vuzenica 700 598 730 688 692 700 757 799 831 
 
Koroška 
regija 

 
26934

 

 
24239 

 

 
26862 26030

 
25474

 
25692

 
26144 

 
26456 

 

 
27272

 
 
 
 
 
 
Registrirane brezposelne osebe po občinah Koroške regije,2000-2007 
 

OBČINE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

ČRNA NA KOROŠKEM 169 194 208 185 166 164 144 128 

DRAVOGRAD 322 368 421 476 423 429 400 277 

MEŽICA 153 179 192 175 141 137 132 116 

MISLINJA 127 138 145 159 146 168 168 131 

MUTA 205 208 226 269 225 193 131 141 

PODVELKA 237 251 230 209 186 230 165 120 

PREVALJE 238 294 327 302 249 271 248 189 

RADLJE OB DRAVI 398 410 416 406 388 425 300 264 

RAVNE NA KOROŠKEM 556 620 860 822 682 670 629 429

RIBNICA NA POHORJU 95 105 95 85 89 76 57 66 

SLOVENJ GRADEC 610 720 749 755 698 703 704 553 

VUZENICA 151 145 180 167 160 149 112 87 

VIR PODATKOV: Statistični urad RS 
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Povprečne mesečne bruto in neto plače, občine Koroške regije, 2002-2007 
 

Ø I-XII 2007 Ø I-IV 2006 Ø I-XII 2005 
OBČINA 

BRUTO NETO BRUTO NETO BRUTO NETO 

SLOVENIJA 1.342,80 870,70 290.148 184.823 290.505 184.159 

ČRNA NA KOROŠKEM 1.222,01 816,25 268.157 174.902 262.169 171.731 

DRAVOGRAD 1.212,79 803,84 257.689 168.293 251.191 164.767 

MEŽICA 1.122,43 739,46 242.609 159.891 232.812 152.779 

MISLINJA 1.206,17 793,23 226.256 150.700 245.091 165.206 

MUTA 1.138,20 762,35 246.613 162.844 247.238 162.553 

PODVELKA 1.021,00 704,57 234.556 155.402 216.974 146.108 

PREVALJE 1.099,56 738,17 249.690 162.679 233.085 153.920 

RADLJE OB DRAVI 1.000,53 666,14 216.747 145.500 214.164 143.340 

RAVNE NA KOROŠKEM 1.219,66 808,43 268.205 173.374 270.873 176.782 

RIBNICA NA POHORJU 1.163,75 790,83 246.581 155.871 241.605 160.903 

SLOVENJ GRADEC 1.156,03 760,80 252.929 164.567 251.665 164.077 

VUZENICA 1.076,14 729,86 234.141 156.172 230.429 154.342 

 
 
 
 

Ø I-XII 2004 Ø I-XII 2003 Ø I-XII 2002 
OBČINA 

BRUTO NETO BRUTO NETO BRUTO NETO 

SLOVENIJA 267.571 168.203 253.200 159.072 262.136 163.849

ČRNA NA KOROŠKEM 256.497 164.937 242.203 154.894 231.772 148.850

DRAVOGRAD 233.402 150.547 219.291 141.320 214.571 138.199

MEŽICA 224.758 143.981 212.412 136.732 224.925 144.150

MISLINJA 217.243 141.680 204.778 134.036 197.149 130.619

MUTA 214.481 140.331 199.537 131.267 191.178 126.435

PODVELKA 198.749 130.550 200.702 130.794 196.949 127.922

PREVALJE 237.093 150.686 223.032 141.285 253.847 154.797

RADLJE OB DRAVI 193.612 127.888 184.510 121.563 176.425 116.139

RAVNE NA KOROŠKEM 254.205 163.575 239.764 154.222 230.397 148.300

RIBNICA NA POHORJU 205.425 133.530 186.725 120.989 168.752 109.561

SLOVENJ GRADEC 232.386 150.153 218.632 141.514 219.915 141.688

VUZENICA 216.176 141.585 207.138 134.902 211.918 135.814
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Temeljni podatki družb, razvrščenih po občinah, so prikazani v naslednji 
preglednici: 

                        

TEMELJNI PODATKI 
DRUŽBE ZAPOSLENI ČISTI PRIHODKI IZ 

PRODAJE 
VREDNOST AKTIVE  
NA DAN 31.12.2006 

  OBČINA     število 
   

delež   število  delež   znesek v 
  

delež    znesek v 
  

delež 

         v %    v %   mio SIT   v %   mio SIT   v % 
                          
                
  

SKUPAJ REGIJA   876 100,0  14.349 100,0  378.177 100,0  313.390 100,0

016 ČRNA NA KOROŠKEM   20 2,3  240 1,7  7.449 2,0  6.036 1,9

025 DRAVOGRAD   110 12,6  1.520 10,6  39.245 10,4  34.122 10,9

074 MEŽICA   48 5,5  1.099 7,7  27.978 7,4  23.086 7,4

076 MISLINJA   39 4,5  273 1,9  4.529 1,2  3.689 1,2

081 MUTA   33 3,8  651 4,5  14.096 3,7  18.335 5,9

093 PODVELKA   9 1,0  69 0,5  1.497 0,4  695 0,2

101 RADLJE OB DRAVI   77 8,8  1.262 8,8  16.189 4,3  13.116 4,2

103 RAVNE NA KOROŠKEM   170 19,4  3.417 23,8  83.897 22,2  73.262 23,4

112 SLOVENJ GRADEC   269 30,7  4.653 32,4  165.622 43,8  124.802 39,8

141 VUZENICA   26 3,0  473 3,3  6.684 1,8  4.824 1,5

175 PREVALJE   72 8,2  657 4,6  10.733 2,8  11.166 3,6

177 RIBNICA NA POHORJU   3 0,3  35 0,2  258 0,1  257 0,1
                          

 
 
Iz podatkov je razvidno, da je še vedno najmočnejša občina Slovenj Gradec, saj je iz 
te občine 30,7% vseh družb, ki so zaposlovale 32,4% vseh zaposlenih v regiji, 
oblikovale pa so 43,8% vseh čistih prihodkov iz prodaje. Sredstva družb iz te občine 
so predstavljala 49,8% sredstev vseh družb koroške regije. 
Po svoji udeležbi je na drugem mestu občina Ravne na Koroškem, sledi pa občina 
Dravograd. Občina Prevalje je na 5 mestu po številu družb. 
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Po posameznih občinah je število podjetnikov in zaposlenih prikazano v 
preglednici: 
 

  

TEMELJNI PODATKI

  

PODJETNIKI ZAPOSLENI ČISTI PRIHODKI 
IZ PRODAJE 

VREDNOST 
AKTIVE  NA DAN 

31.12.2006 

  OBČINA     število 
   

delež  
 

število  delež   znesek v 
  

delež   znesek v 
  

delež 

         v %    v %  mio SIT   v %  mio SIT   v % 
                        
               
  

SKUPAJ REGIJA   2.137 100,0  2.100 100,0  46.783 100,0 34.447 100,0

016 ČRNA NA KOROŠKEM   65 3,0  28 1,3  799 1,7 570 1,7

025 DRAVOGRAD   287 13,4  222 10,6  5.154 11,0 4.038 11,7

074 MEŽICA   80 3,7  100 4,8  1.762 3,8 1.618 4,7

076 MISLINJA   116 5,4  112 5,3  2.651 5,7 1.796 5,2

081 MUTA   101 4,7  154 7,3  2.912 6,2 1.939 5,6

093 PODVELKA   63 2,9  56 2,7  1.414 3,0 1.250 3,6

101 RADLJE OB DRAVI   219 10,2  193 9,2  4.891 10,5 3.282 9,5

103 RAVNE NA KOROŠKEM 306 14,3  318 15,1  6.534 14,0 4.522 13,1

112 SLOVENJ GRADEC   612 28,6  641 30,5  14.602 31,2 11.028 32,0

141 VUZENICA   83 3,9  70 3,3  1.493 3,2 951 2,8

175 PREVALJE   187 8,8  193 9,2  4.216 9,0 3.277 9,5

177 RIBNICA NA POHORJU   18 0,8  13 0,6  355 0,8 176 0,5
                        

 
 
 
Podatki kažejo, da je tako kot pri gospodarskih družbah najmočnejša občina Slovenj 
Gradec.  Občina Prevalje je po vseh kazalcih v rahlem porastu v primerjavi z letom 
2005. Po številu podjetnikov je na 5 mestu (8,8% delež v regiji), zaposlujemo 9,2% 
vseh zaposlenih in njihovi čisti prihodki iz prodaje pa so predstavljali 9,0% vseh čistih 
prihodkov iz prodaje. Njihova vrednost sredstev po stanju konec leta 2006 je 
zavzemala 9,5% vseh sredstev samostojnih podjetnikov koroške regije. 
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II. POSEBNI DEL 
 
Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 2007 je bil pripravljen na 
podlagi makroekonomskih izhodišč Ministrstva za finance in prejetega 
izračuna primerne porabe za leto 2007.  
Zakon o financiranju občin (ZFO) v 20.a členu opredeljuje formulo, na podlagi katere 
se izračuna primerna poraba posamezne občine. Ob upoštevanju posameznih 
kriterijev in korekcijskih faktorjev se tako primerna poraba na prebivalca korigira z 
razmerjem: 

- površine 
- dolžine lokalnih cest 
- številom prebivalcev mlajših od 15 let 
- številom prebivalcev starejših od 65 let  

glede na populacijo posamezne občine in izračunanim povprečjem v državi.  Tako 
izračunana primerna poraba v naši občini za leto 2007 znaša  3.039.629 €. 
 
Od tega znašajo:                                                                                                 
Prihodek občine iz glavarine 2.933.138 € 
NUSZ 60% 172.311 €
Davčni prihodki občine 69.492 €
Primerna poraba 2007 (PPi) 3.039.629 €
SKUPNI PRIHODKI OBČINE 3.174.941 €
Razlika med PPi in skupnimi prihodki občine 135.312 €

 4,45%
 
 
Zaključni račun proračuna za leto 2007 je pripravljen v skladu s predpisano 
programsko klasifikacijo javnofinančnih izdatkov občinskih proračunov, ki je bila 
objavljena v Ur.l. št. 57/2005. V skladu z reformo javnih financ je do sedaj že bila 
uvedena nova ekonomska klasifikacija in funkcionalna klasifikacija COFOG. 
Pomemben cilj reforme javnih financ je vzpostavitev programskega in k rezultatom 
orientiranega proračuna. Izdatki proračuna se sedaj v skladu s pravilnikom o 
programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v: 

• področja porabe (21 področij) 
• glavne programe (57 glavnih programov) 
• podprograme (117 podprograme) 

 
Področja proračunske porabe so področja, na katerih država oz. občina deluje in 
v katera so 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 uporabnikov. Glavni 
programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih 
proračunov. Glavni program in določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji 
področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti.  
Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni 
izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram 
in jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njimi se 
izvajajo cilji glavnega programa. 
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Pri razvrščanju izdatkov smo izhajali še iz manjših enot izdatkov, ki so: 
• proračunska postavka 
• proračunska postavka – podskupina kontov 
• proračunska postavka – podkonto. 

 
Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta 
ali del aktivnosti ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega 
neposrednega uporabnika. 
Proračunska postavka – podskupina kontov je del proračunske postavke, ki je v 
skladu s predpisanim kontnim načrtom okvirno določa ekonomski namen izdatkov 
proračunske postavke. 
Proračunska postavka – konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim 
kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov postavke in je 
temeljna enota za pripravo proračuna.  
Vsaki proračunski postavki smo določili ekonomski nameni porabe (proračunska 
postavka – podkonto), v skladu s programsko klasifikacijo pa smo vsako proračunsko 
postavko uvrstili tudi v ustrezen podprogram. 
 
Ministrstvo za finance je v letu 2005 financiralo izdelavo programske aplikacije za 
pripravo proračuna t.i. APPrA, ki podpira pripravo proračuna v skladu z novo 
programsko klasifikacijo. To aplikacijo smo uporabili tudi pri pripravi zaključnega 
računa, saj omogoča tudi pripravo realizacije proračuna in posameznih finančnih 
načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov.  
 
Realizacija proračuna za leto 2007 (ZR7) je prikazana na 6-mestnih 
podkontih v €. Narejena je primerjava z veljavnim proračunom leta 2007 
(VP07) in z rebalansom proračuna (zadnji sprejeti proračun SRP072) ter 
izračunan je indeks med realizacijo proračuna za leto 2007 (ZR7) in 
veljavnim proračunom leta 2007 (VP07) in indeks med zaključnim 
računom za 2007 (ZR7) in sprejetim rebalansom za leto 2007 (SRP072). 
Veljavni proračun 2007 predstavlja v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom 
o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2007 proračun z 
upoštevanimi prerazporeditvami sredstev. Sklepe o prerazporeditvah je sprejel župan 
in so sestavni del zaključnega računa. 
 
Splošni del zaključnega računa za leto 2007 sestavljajo: 
- Bilanca prihodkov in odhodkov 
- Račun finančnih terjatev in naložb 
- Račun financiranja 
Sestava tega dela temelji na ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in 
izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 
porabnike in druge osebe javnega prava.  
 
Realizacija prihodkov je v letu 2007 znašala 4.740.331 € , kar v primerjavi z 
veljavnim rebalansom proračuna za leto 2007 predstavlja 95,2% realizacijo. Če 
izračunamo prihodek na prebivalca znaša 713 € (4.740.331€ / 6648 prebivalcev). 
 
Davčni prihodki so bili glede na prvotno ocenitev realizirani 100,6% in znašajo 
3.496.495 €. Mednje spada dohodnina v višini 2.933.138 €, ki je bila realizirana 
100,0%, davki na premoženje (NUSZ, davke na promet nepremični in davki na 



      
 

 34

dediščine in darila) v višini 351.032 €, ki so bili realizirani 109,7% in domači davki na 
blago in storitve (okoljske dajatve, komunalne takse, turistične takse, davek na 
dobitke od iger na srečo, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest) v višini 212.325 €, 
kjer je bila realizacija 95,1%. 
 
Kalkulativna ocena ostalih prihodkov po 22.členu ZFO (komunalne takse, ekološke 
takse…) znaša 181.047 €. Realiziranih komunalnih taks je bilo v letu 2007 v višini 
1.832€, takse za obremenjevanje vode, ki je namenski prihodek proračuna, 144.725 € 
in takse za obremenjevanje okolja v višini 34.490 €. 
 
Nedavčni prihodki pa so bili doseženi 77,2%, kar v nominalnem znesku predstavlja 
442.807 €. Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so bili nižji glede na plan 
za 3,1%. Prihodki od premoženja (najemnine za poslovne prostore, stanovanja, 
zakupnine, koncesijske dajatve od iger na srečo, letna dajatev za uporabo 
plinovodnega omrežja) so bili v primerjavi z rebalansom nižji za 3,5%. Višji so bili 
prihodki od obresti zaradi daljših vezav prostih denarnih sredstev in so znašali 8.098 € 
kar kaže na ugodno likvidno stanje občine in presežke likvidnih sredstev, ki smo jih 
varno plasirali pri poslovnih bankah. Prihodki od upravnih taks so znašali 7.992 €. 
Realizacija komunalnih prispevkov je bila 61,3% kar nominalno znaša 189.546 €. 
 
 
Kapitalski prihodki so bili doseženi v višini 221.584 €, kar predstavlja 74,2% 
realizacijo. Od tega so znašali prihodki od prodaje zgradb in prostorov 119.184 € ter 
prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 102.400 €. Nerealizirane prodaje smo prenesli 
v letni program prodaje stvarnega premoženja za leto 2008. 
 
Prejete donacije pravnih in fizičnih oseb znašajo 2.719 € in izvirajo iz poplačil po 
sofinancerskih pogodbah za cesto Suhi vrh in za sofinanciranje pešpoti na Holmec. 
 
Transferni prihodki so bili realizirani 91,7%, Zmanjšanje izhaja predvsem iz 
nedoseženih prihodkov iz občinskih proračunov za investicije v višini 54.286 €. 
Transferni prihodki za investicije so znašali 563.628 €, od tega 209.351 € prejeta 
sredstva proračuna Evropske unije. 
 
Na odhodkovni strani izkaza prihodkov in odhodkov so bili celotni odhodki 
realizirani 92,1%, od tega tekoči odhodki 93,6%, tekoči transferi 95,3%, 
investicijski odhodki 91,2% in investicijski transferi 80,0%. Med tekočimi 
odhodki smo 334.585 € namenili za plače in druge izdatke zaposlenim,56.866 € 
za plačilo prispevkov delodajalcev za socialno varnost. Realizacija obeh vrst tekočih 
odhodkov je bila 97,1%. Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 
991.069 € oz. 92,2%. Od tega so znašali stroški za pisarniški in splošni material in 
storitve 112.418 €, stroški za posebni material in storitve 70.228 €, stroški za 
plačilo energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij 85.311 €, stroški tekočega 
vzdrževanja 447.658 €, poslovne najemnine in zakupnine 65.369 €, in drugi 
operativni odhodki 170.318 €. Za plačilo obresti od bančnih kreditov smo namenili 
7.811 € ter izločili 31.870 € v rezerve.   
 
Tekoči transferi so bili realizirani 95,3% oz. nominalno 1.405.206 €. Za 
subvencije privatnih podjetjem in zasebnikom smo namenili 5.765 €, za transfere 
posameznikom in gospodinjstvom 751.214 € ter za transfere neprofitnim 
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organizacijam in ustanovam 167.821 €. Za druge tekoče domače transfere, kamor 
spadajo tudi transferi v sklade socialnega zavarovanja ter transferi v javne zavode, 
smo namenili 480.406 €.  
 
Investicijski odhodki so nižje realizirani zaradi prenosa določenih investicij v leto 
2008 in so znašali 1.666.461 €. Za nakup zgradb in prostorov smo namenili 90.624 
€, za nakup opreme 170.959 €, za nakup avtomobilov 14.500 €, za novogradnje, 
rekonstrukcije in adaptacije 1.172.527 €, za investicijsko vzdrževanje 24.971 €, za 
nakup zemljišč 99.538 € ter za projektno dokumentacijo in nadzor 93.342 €. 
 
Investicijski transferi so bili realizirani v višini 342.680 € oz. 80,0%. Javnim 
podjetjem je bilo nakazano 193.461 € za investicije in drugim izvajalcem javnih 
služb, ki niso posredni uporabniki proračuna 12.958 €. Proračunskim uporabnikom 
smo nakazali za 136.261 € sredstev za investicije oz. 85,2% plana. 
Struktura odhodkov je opisana tudi v računovodskem poročilu.  
 
Pri izračunu razlike med prihodki in odhodki je v bilanci prihodkov in odhodkov 
opaziti proračunski primanjkljaj v višini 96.217 €. V računu finančnih terjatev in 
naložb se je primanjkljaj zmanjšal za 51.793 € s prodajo kapitalskega deleža, v 
računu financiranja pa se je  delno pokril z najetjem dolgoročnega kredita za 
cesto Hartl-Strojnik in cesto za Družbenim domom v višini 150.000 €. Upoštevati je 
potrebno tudi odplačilo kredita za cesto Leše in odplačilo glavnice že omenjenega 
kredita za Družbenim domom v skupni višini 56.378 €, tako da končno povečanje 
sredstev na računih znaša 49.198 €. Denarna sredstva, ki so ostala neporabljena 
na računih proračuna ob koncu leta 2006 so se povečala za višek sredstev iz leta 
2007, tako da je skupni preostanek sredstev na dan 31.12.2007 znašal 
193.319€ in se namenja za financiranje odhodkov v prihodnjih letih. 
 
Posebni del zaključnega računa proračuna je sestavljen po naslednjih 
proračunskih uporabnikih: 
0010- občinski svet 
0020- nadzorni odbor 
0030- župan 
0041- oddelek za proračun in finance 
0042- oddelek za komunalno cestno gospodarstvo 
0043- oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
0044- oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora 
0050- Krajevna skupnost Holmec 
0060- Krajevna skupnost Leše 
0070- Krajevna skupnost Šentanel 
 
Krajevne skupnosti od 1.11.2006 nimajo več statusa pravnih oseb in so vključeni v 
proračun Občine Prevalje kot neposredni uporabniki proračuna. Realizacijo finančnih 
načrtov krajevnih skupnosti smo skladno s predpisi vključili v zaključni račun 
proračuna Občine Prevalje. 
 
Sredstva za delo občinskega sveta so bila realizirana 97,3%. Namenjala so se za 
plačilo sejnin in za plačilo snemanja sej občinskega sveta in ostalih prireditev v letu 
2007.  Cilji so bili doseženi v celoti. 
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Finančni načrt nadzornega odbora je bil realiziran 80,1% in sicer v višini 3.054 € 
za plačilo 4 sej članom nadzornega odbora. Cilj delovanja nadzornega sveta je bil 
dosežen v celoti. 
 
Župan je svoj finančni načrt realiziral 95,9%, kar nominalno znaša 53.334 €. 
Sredstva je namenil za plačilo nagrade za delo podžupana in župana, pod postavko 
pokroviteljstvo župana so bila sredstva porabljena v višini 22.113 €. Za izdatke za 
službena potovanja je bilo porabljenih 2.094 € in za novoletni sprejem 4.642 €. Cilj 
je bil dosežen v celoti. 
 
Postavke, ki so zajete v finančnem načrtu Oddelka za proračun in finance so bile 
realizirane v skupni višini 577.677 € ali 92,0%. Na področju ekonomske in fiskalne 
administracije je bila nižja od plana realizirana postavka za plačilo davka na dodano 
vrednost in sicer zgolj 38,5% zaradi ne v celoti realiziranih prodaj po letnem 
programu.  Za strošek zunanje revizije smo porabili 4.260 €. Na področju lokalne 
samouprave smo porabili 1.430 € za plačilo članarin v Skupnost slovenskih občin. Za 
izplačilo plač 14 zaposlenim v občinski upravi (število zaposlenih na dan 31.12.2007) 
smo porabili 375.129 € ali 97,0% plana, za izdatke za službena potovanja 5.239 € 
oz. 71,7% , za izobraževanje zaposlenih (kotizacije za seminarje in šolnina) 6.101 € 
oz. 91,4% in po podjemnih pogodbah 10.169 €.  
Na področju izobraževanja v Oddelku za proračun in finance izkazujemo odplačilo 
finančnega leasinga za telovadnico, za katerega smo porabili 108.385 € oz. 99,1% 
plana. Za področje socialnega varstva smo v oddelku namenili 20.693 € oz. 82,9% 
za izplačilo plač povprečno 2 družinskima pomočnikoma. Za pokrivanje obveznosti 
Domu starejših po pogodbi, kjer občine zagotavljajo sredstva za odplačilo 
dolgoročnega kredita za izgradnjo Doma starejših, smo porabili 13.025 € oz. 99,7% 
plana. Za servisiranje javnega dolga smo porabili 8.171 € za plačilo obresti Javnemu 
skladu za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja za cesto 
Leše in Abanki Vipi d.d. za cesto Hartl-Strojnik in cesto za Družbenim domom. V 
računu financiranja imamo izkazano odplačilo glavnice za omenjena kredita, za 
katera smo namenili 56.378 € oz.95,8%.  
V rezerve za naravne nesreče smo namenili 18.777 €. Namen porabe je razviden v 
posebnem poročilu o porabi rezerv za naravne nesreče. Splošne proračunske 
rezervacije v proračunu nismo imeli planirane. 
 
Zastavljene cilje smo realizirali v celoti. Pri primerjavi prejetih obresti iz naslova 
vezanih depozitov in zaračunanih zamudnih obrestih iz naslova nepravočasno 
plačanih kupnin ter med plačanimi obrestmi poslovnim bankam za najete kredite 
lahko ugotovimo, da se te še medsebojno pokrivajo. 
 
V Oddelku za komunalno cestno gospodarstvo je realizacija 1.604.620 € oz. 
88,1% plana. Na področju lokalne samouprave so izkazani izdatki za porabljeno 
vodo, telefon, komunalne storitve (ogrevanje, odvoz smeti..) za delo občinske 
uprave. Za te namene smo porabili 65.455 € oz. 90,9% glede na plan. 
 
Na področju obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih smo za delovanje Reps, Štaba 
civilne zaščite, Kinološkega društva, Gorske reševalne službe, Gasilskega zavoda 
Ravne  in nakup opreme za civilno zaščito porabili 5.961 € oz. 94,1% plana.  Za 
delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč smo namenili 30.360 € oz. 98,6 
% plana. 
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Na področju notranjih zadev in varnosti je bila realizacija 99,6% in sicer za svet za 
preventivo v cestnem prometu. 
Na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva smo v Oddelku za komunalno cestno 
gospodarstvo namenili 57.586 € oz. 100% planirane proračunske postavke za 
vzdrževanje gozdnih cest. Lahko izračunamo, da smo za 1 km gozdnih cest porabili 
587€ (57.586 € / 98,1 km). 
 
V letu 2007 smo na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacij 
porabili 1.044.134 € oz. 96,3% plana. Za tekoče vzdrževanje cest (letno in zimsko) 
smo namenili 233.930 €, za investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest pa 
653.260€. Večje investicije so bile Obnova lokalnih cest na turističnem območju 
Šentanela in Kota, cesta Spodnja Jamnica, cesta Leše, cesta Hartl – Ugasle peči, 
cesta Prisoje, cesta Suhi vrh in uvoz Glinik na Poljani. 
V letu 2006 smo pričeli in v letu 2007 nadaljevali z zamenjavo luči z varčnimi 
žarnicami za javno razsvetljavo. Za sofinanciranje gradnje državnih cest smo namenili 
62.615 €, za cesto Brančurnik –krožišče in kolesarsko pešpot Štopar – Poljana in 
Poljana - Holmec. 
Če pripravimo izračun porabljenih sredstev za letno in zimsko vzdrževanje glede na 
km kategoriziranih lokalnih cest in javnih poti, lahko ugotovimo, da smo za km 
porabili 2.592 € (233.930 € / 90,242 km). 
 
Za zbiranje in ravnanje z odpadki smo porabili 51.453 € oz. 32,4% plana. Taksa za 
obremenjevanje tal je delno ostala neizkoriščena v višini 17.344 € in bo porabljena v 
letu 2008.  Na podlagi Programa opremljanja Občine Prevalje z zbiralnicami ločenih 
frakcij (ekoloških otokov) smo pričeli v letu 2007 z izgradnjo dodatnih ekoloških 
otokov na 4 lokacijah (2 x Pod gonjami, 1 x nasproti Špara, 1 x pri Domu 
starostnikov).  
Da bi občanom še bolj približali možnost zbiranja ločenih frakcij komunalnih 
odpadkov, bomo tudi v letu 2008 nadaljevali z izgradnjo novih ekoloških otokov in z 
urejanjem že obstoječih. Za regijski projekt gradnje odlagališča smo v letu  2007 
namenili 32.071 €.  
Za podprogram ravnanja z odpadno vodo smo 5.226 € namenili za gradnjo 
kanalizacije v Šentanelu in 12.620 € za odvajanje in čiščenje odpadnih vod v lasti 
države. Takso za obremenjevanje vode smo v skladu s pogodbo o prenosu 
investitorstva prenesli JKP Log za investicije v kanalizacijo v višini 144.725 €. 
Za vodnogospodarske ukrepe smo porabili 39.112 € oz. 63,9% planiranega. 
 
Za dejavnost oskrbe z vodo smo sredstva namenili za odškodnine na vodozbirnem 
področju (Čuk, Kadlec) v višini 4.500 €, za gradnjo vodovoda Stražišče, Glavarstvo 
in analizo vod pa 15.404 €.  
Za podprogram objektov za rekreacijo, kamor spadajo košnja javnih zelenic, 
spomladansko in jesensko čiščenje, ureditev cvetličnih gred in nakup otroških igrišč, 
smo namenili 26.357 € oz. 88,2% plana. 
 
Na področju spodbujanja stanovanjske gradnje smo porabili 89.944 € oz.98,8% 
plana, od tega za vzdrževanje stanovanj v lasti občine 62.394 €, za stroške 
upravništva 13.712€ in izločena sredstva v stanovanjski rezervni sklad 13.093 €. 
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V Občini Prevalje, na Oddelku za komunalno cestno gospodarstvo je v mesecu 
novembru Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko  opravila 
kontrolo stroškov gradnje, ki smo jih uveljavljali v okviru prvega zahtevka za izplačilo, 
katerega smo na SVLR posredovali do 01.10.2007, in sicer za operacijo  »Obnova 
lokalnih cest na turističnem območju Kot v Občini Prevalje« v znesku 67.615,00 € in 
za operacijo »Obnova lokalnih cesta na turističnem območju Šentanel v Občini 
Prevalje« v znesku 141.736,00 €. 
 
Projekt delno financira Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj. Prvi javni 
razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«, v okviru 
operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-
2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« in sklepa SVLR št. 3081-1/2007-983 z dne 
29.08.2007 – velja za KOT in sklepa SVLR št. 3081-1/2007-996 z dne 29.08.2007 – 
velja za ŠENTANEL. 
 
Kontrola je zajemala: 

 pregled celotne dokumentacije oddaje javnega naročila gradnje, in sicer: 
objavo javnega razpisa, sklep o začetku postopka v Uradnemu listu, razpisno 
dokumentacijo, dopolnitve, prejete ponudbe, zapisnik o odpiranju ponudb, vse 
dokumente v zvezi z dopolnjevanjem ponudb, obvestilo o izbiri 
najugodnejšega ponudnika, objavo obvestila o oddaji javnega naročila, vsa 
dodatna pojasnila glede izbire, ki so bila zahtevana s strani ponudnikov, 
končno poročilo, dokazila o preveritvi ponudbe, v skladu z 77. členom ZJN-2;  

 celotno dokumentacijo oddaje del izdelave investicijske dokumentacije;  
 investicijski program;  
 originalno pogodbo o gradnji: 

- skupna vrednost pogodbe, vključno z DDV za projekt »Kot« znaša 
531.984,79 €; 

- skupna vrednost pogodbe z aneksom, vključno z DDV za projekt 
»Šentanel« znaša 600.713,99 €; 

 originalno  situacijo in originalno dokazilo o plačilu situacije, ki je bila 
predmet prvega zahtevka; 

 izpis iz knjigovodskih evidenc; 
 ogled zadnjega veljavnega proračun občine in načrt razvojnih programov; 
 upravna dovoljenja za poseg v prostor, potrebna za izvedbo operacije; 
 dokazila o uvedbi izvajalca del v posel; 
 finančna zavarovanja v originalu. 

 
Izveden je bil tudi   ogled  izvajanja  del  na  terenu,  kjer sta morala bit na 
razpolago  gradbeni  dnevnik in gradbena knjiga ter tudi izvajalec strokovnega 
nadzora in vodja gradbišča. 

 
Cilji na področju  komunalno, cestnega in stanovanjskega  gospodarstva so bili v letu 
2007 skoraj v celoti realizirani. Tisti projekti, ki pa niso bili v celoti izvedeni, pa so 
razvidni iz obrazložitev. 
 
 
V Oddelku za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve smo plan 
realizirali 96,5% oz. nominalno 2.312.496 €. Za vzdrževanje in oblikovanje spletnih 
strani občine smo namenili 5.743 €, za protokolarne dogodke (Veseli december, 
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občinski praznik, novoletni ognjemet, Jesenska srečanja, kulturni praznik, Sušnikove 
dneve, Otroško pustno maškarado in krojačkov dan) smo namenili 31.528 € oz. 
realizirali kulturne in druge protokolarne dogodke 96,4%.  
 
V letu 2007 smo skladno s sprejetim sklepom Sveta Koroške regije po dogovorjenem 
ključu sofinanciranja sofinancirali delovanje Regionalne razvojne agencije v višini 
10.562 €. Za administracijo občinske uprave smo porabili 74.664 € oz. 88,2%. V 
okviru teh sredstev so bile realizirane naslednje proračunske postavke: računalniške 
storitve v višini 7.088 €, pisarniški material in storitve v višini 34.095 €, študentsko 
delo in obvezna praksa v višini 9.042 € ter nakup računalniške opreme v višini 
24.439 €. Za vzdrževanje vozil in prevozne stroške smo porabili 5.764 € in za 
vzdrževanje poslovnih prostorov občinske uprave 11.002 €. 
 
Za kmetijstvo smo v letu 2007 namenili 8.640 € oz. 44,7% plana. Od tega za 
financiranje društev na področju kmetijstva 2.295 €, za kompleksne 
subvencije v kmetijstvu 5.765 € ter za stroške oskrbe najdenih malih živali 
580 €. 
 
Na področju prometa, prometne infrastrukture in telekomunikacij smo v letu 2007 
plan realizirali 98,9% oz. 98.162 €. Za neprometne in usmerjevalne table smo 
namenili sredstva v višini 3.338 €. Za realizacijo projekta postavitve e-točk (na 
Lešah, na Uršlji gori in dve na Šentanelu) smo namenili sredstva v višini 94.824 €. 
Projekt postavitve e-točk je bil iz državnega proračuna financiran v višini 100% neto 
vrednosti projekta. Z realizacijo postavitve 4 e-točk smo zagotovili internetni dostop 
za določena območja občine, ki so bila doslej brez normalnega internetnega dostopa, 
izboljšali smo standard ter zagotovili občanom brezplačni dostop do interneta. 
 
Na področju gospodarstva smo porabili 28.093 € in dosegli 97,1% realizacijo. V 
okviru teh sredstev smo za delovanje podjetja Alp Peca d.o.o. namenili 18.997 € ter 
za promocijo občine (zloženke in razglednice) sredstva v višini 2.013 €. Za 
financiranje društev na področju turizma smo namenili sredstva v višini 3.130 € ter 
za oglasne table 3.953 €. Za praznično - novoletno okrasitev  smo porabili sredstva 
v višini 2.976 €. 
 
Na področju zdravstvenega varstva smo sredstva realizirali 98,0% oz. nominalno 
84.631 €. Za investicijo v Zdravstvenem domu Ravne na Koroškem Ureditev 
prostorov za diagnostični laboratorij smo v letu 2007 namenili sredstva v višini 
17.720 €. Investicija Ureditev prostorov diagnostičnega laboratorija in nabava 
opreme je bila sofinancirana s strani Ministrstva za zdravje v višini 30% (70.940 €), 
Zdravstvenega doma 35% (60.925 €) in s strani občin ustanoviteljic v višini 35%. 
Višina sredstev, ki jih je iz proračuna namenila Občina Prevalje predstavlja 24,98% 
delež sredstev (17.721 €), ki so jih skupno zagotovile občine ustanoviteljice (35% = 
60.925 €). 
Druga investicija na področju zdravstva je bil nakup defibrilatorja – aparata za 
oživljanje, za katerega je občina namenila sredstva v višini 1.500 €. Investicija je 
potekala preko Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem. Za nakup defibrilatorja so 
bila pridobljena tudi donatorska sredstva. 
 
Za projekt Skupen boj proti odvisnosti smo v letu 2007 namenili sredstva v višini 
1.401 €, za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov 51.588 €, pri čemer smo 
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skupno v letu 2007 plačali zdravstveno zavarovanje 292 različnim osebam, v mesecu 
decembru 2007 pa je bilo na računu 179 upravičencev. Za plačilo mrliških ogledov 
smo v letu 2007 porabili 2.078 €. 
Občina Prevalje je med prvimi občinami v začetku leta 2007 sprejela pravilnik, na 
podlagi katerega je že v letu 2007 iz proračuna občine financirala cepljenje deklic 
proti HPV (tri odmerke cepiva – osnovno cepljenje za posamezno upravičenko). V ta 
namen je v letu 2007 iz proračuna namenila sredstva v višini  10.344 €. 
 
Na področju kulture, športa in nevladnih organizacij smo porabili 835.662 € oz. 
97,9%. 
Za Koroški pokrajinski muzej je bilo v skladu s prejetimi zahtevki za program javnih 
del porabljeno 1.144 €. Izvajalec programa javnih del je bil Koroški pokrajinski 
muzej, Enota Ravne na Koroškem, vsebina programa je bila usmerjena predvsem v 
urejanje kulturne dediščine železarstva. Program je bil sofinanciran s strani Zavoda 
RS za zaposlovanje v deležu 60%, sredstva v višini 40% so bila glede na dogovorjeni 
ključ financiranja razdeljena med štiri občine Mežiške doline. 
 
Občina Prevalje je v letu 2007 za delovanje Koroške osrednje knjižnice dr. Franca 
Sušnika Ravne na Koroškem glede na dogovorjen delež z Odlokom o ustanovitvi 
javnega zavoda Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem 
(Uradni list RS, št. 96/02) namenila sredstva v višini 108.917 €. Na osnovi sprejetih 
novih aktov javnega zavoda je bil v delovanju tega javnega zavoda izkazan večji 
poudarek na strokovnosti. V letu 2007 je knjižnica izposojo v enoti knjižnice na 
Prevaljah izvajala z zaposlenimi strokovnimi delavkami in ne več s pogodbenim 
delom.  Knjižnica je poskrbela tudi za večjo odprtost krajevnih knjižnic, Svet zavoda 
KOK Ravne na Koroškem je sprejel nove urnike obratovanja za knjižnice, v letu 2007 
je bila enota knjižnice v Družbenem domu na Prevaljah odprta 19 ur tedensko, po 
eno uro tedensko pa enota knjižnice na Lešah.  
 
Za projekt Po poteh koroške kulturne dediščine smo v letu 2007 namenili sredstva v 
višini 2.942 €.  
V letu 2007 smo za ljubiteljsko kulturo namenili sredstva v višini 43.615 €. V okviru 
ter sredstev smo za programe in projekte društev na področju kulture namenili 
41.729 €. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnih razpisov. Sredstva za 
kulturne projekte so bila nakazana izvajalcem programov po realizaciji posameznega 
projekta. Projekti, ki so bili izbrani, da se v letu 2007 sofinancirajo iz občinskega 
proračuna, so bili v celoti realizirani.   
V okviru sredstev za ljubiteljsko kulturo smo namenili 1.886 € za programe JSKD, OE 
Ravne na Koroškem. Postavka ni bila v celoti realizirana, ker smo zahtevek za 
izplačilo (za lutkovno predstavo v decembru) prejeli v januarju 2008, račun bomo 
poravnali v letu 2008. 
 
Za dve številki časopisa v letu 2007 Prevaljske novice smo namenili 7.010 €. 
 
V letu 2007 smo za druge programe v kulturi namenili sredstva v višini 419.490 € 
oz. 98,4% plana.  
Od tega smo za investicijo Rekonstrukcija knjižnice v Družbenem domu namenili 
sredstva v višini 130.849 €. Občina Prevalje je že v letu 2006 na osnovi sklenjene 
pogodbe z Ministrstvom za kulturo pristopila k izvedbi prve faze investicije »Prenova 
in razširitev knjižnice na Prevaljah«. Investicija, v okviru katere je bila predvidena 
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obnova in razširitev Enote knjižnice na Prevaljah, je časovno razdeljena na tri faze. V 
letu 2007 smo skladno z dinamiko, predvideno v prijavi na razpis, za drugo fazo 
investicije namenili sredstva v višini 130.849 € in prihodek s strani Ministrstva za 
kulturo v višini 37.506 €. Investicija bo v letih 2006, 2007 in 2008 sofinancirana s 
strani ministrstva za kulturo v skupni višini 103.309 €. Po zaključku investicije v letu 
2008 bo v celoti realiziran cilj investicije, da se pridobi funkcionalna knjižnična enota, 
da se zagotovijo primerni prostorski pogoji za izvajanje knjižničarske dejavnosti v 
občini, v skladu s predpisanimi normativi ter, da se zagotovi primeren dostop do 
objekta tudi za invalide (brez arhitektonskih ovir). 
 
V okviru sredstev za druge programe v kulturi smo za investicijo Rekonstrukcija - 
obnova dvorane Družbenega doma v letu 2007 namenili sredstva v višini 270.364 €. 
Skladno s sklenjeno pogodbo z Ministrstvom za kulturo o sofinanciranju investicije 
smo v letu 2007 pristopili k izvedbi druge faze investicije Obnova dvorane 
Družbenega doma.  Investicija je bila v letu 2007 s strani ministrstva sofinancirana v 
višini 73.109 €, investicija je bila s strani Ministrstva za kulturo sofinancirana v 
skupni višini 103.392€. 
Investicija zajema gradbene posege v naslednjih prostorih: velika dvorana 
Družbenega doma, pripadajoče sanitarije, garderobe in hodnik s foyerjem, v povezavi 
z investicijo obnove in razširitve  knjižnice pa tudi vhodno avlo Družbenega doma. V 
letu 2008 bo zaključena celostna prenova navedenih prostorov, s tem bo dosežen 
glavni cilj investicijskega projekta, kvalitetno in funkcionalno urediti prostore, ki so 
namenjeni za izvajanje kulturnih programov s strani aktivnih društev v občini. Glede 
na odobreni delež sofinanciranja (30%) je bila tudi s strani ministrstva izvedba 
investicijskega projekta upravičena tako z družbenega kot ekonomskega vidika, saj 
bo kvalitetno in sodobno urejena dvorana s pripadajočimi prostori izboljšala pogoje 
za izvedbo kulturnih in drugih programov v občini ter njihovo promocijo, povečala 
število obiskovalcev ter omogočila boljšo izkoriščenost dvorane tekom celega leta. 
 
V okviru sredstev za druge programe v kulturi je bila v višini 8.346 € realizirana tudi 
proračunska postavka Rekonstrukcija Mohorjeve hiše, sredstva so bila namenjena za 
poplačilo odškodnine upravičencu. 
 
Glavni program športa in prostočasnih aktivnosti je bil realiziran 97,1% oz. 
nominalno 252.544 €. Za financiranje športnih društev po programih smo namenili 
40.952 €, za financiranje programov športa v vrtcu in šoli 2.076 €, za različne 
programe preživljanja prostega časa otrok med počitnicami smo namenili sredstva v 
višini 2.317 € ter za promocijske športne prireditve 1.930 €. 
Na področju športa smo skušali čimbolj uresničiti zastavljene cilje v sprejetem 
Letnem programu športa za leto 2007, in sicer: zagotoviti stabilno sofinanciranje 
programov interesne športne vzgoje predšolskih in šolskih otrok in povečati ponudbo 
na tem področju, omogočiti dostopnost športnih programov čim širšemu krogu 
občanov, športnim društvom in klubom, ki nastopajo v rednem tekmovalnem sistemu 
omogočiti uporabo objektov za vadbo v obsegu razpoložljivih kapacitet objektov, ki 
se nameni izvajanju letnega programa športa, zagotoviti  sofinanciranje 
pomembnejših športnih prireditev in programov, zagotavljati promocijo športa in 
rekreacije kot zdravega načina preživljanja prostega časa v lokalnih medijih in z 
raznimi aktivnostmi namenjenimi vsem občanom, zagotoviti dostopnost objektov za 
vse organizirane programe športa v obsegu Letnega programa športa ter v proračunu 
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občine zagotoviti sredstva za novogradnjo športnih objektov in športnih površin, 
obnovo športnih objektov in športnih površin. 
Za upravljanje športnih objektov smo v letu 2007 porabili 14.839 €, za vzdrževanje 
športnih objektov (Ugasle peči 1 in igrišče) 26.106 €, od tega investicijsko 
vzdrževanje dotrajanega spremljajočega športnega objekta Ugasle peči 1 sredstva v 
višini 17.894€. 
 
V letu 2007 smo na področju športa izvedli dve večji investiciji Izgradnja igrišč na 
športno rekreacijskem kompleksu Stadion Prevalje in Obnova kegljišča v Družbenem 
domu. Obe investiciji sta bili sofinancirani s strani Ministrstva za šolstvo in šport. Za 
investicijo obnova kegljišča je občina namenila sredstva v višini 78.322 €. Investicija 
je bila s strani ministrstva sofinancirana v višini 13.687 €. 
Z zaključkom investicije in predajo obnovljenega kegljišča uporabnikom se je 
pokazalo, da so bili v celoti realizirani cilji investicije. Z obnovo kegljišča je bil trajno 
urejen prostorski problem delovanja Kegljaškega kluba Korotan Prevalje in 
zagotovljen predpisan standard za izvajanje kegljaškega športa v občini. Namensko 
urejeni prostori za izvajanje kvalitetnih treningov, priprav na tekmovanja, bodo 
omogočili boljše možnosti za organizacijo tekmovanj ter tudi nadaljnji usmerjen 
razvoj in popularizacijo te zvrsti športa v občini. 
Druga večja investicija, ki je bila na področju športa realizirana v letu 2007 je 
investicija Ureditev športno rekreacijskega kompleksa Stadion Prevalje. Za ta namen 
je občina iz proračuna namenila sredstva v višini 62.110 €. Investicija je bila 
sofinancirana s strani Ministrstva za šolstvo in šport, v letu 2007 v višini 26.582 €. Z 
realizacijo te investicije je bil realiziran cilj funkcionalno urediti športno infrastrukturo 
v športnem kompleksu Stadion Prevalje, ki bo v skladu s predpisanimi normami za 
izvajanje športne dejavnosti. Z investicijo je bil uresničen tudi namen trajno urediti 
prostorski problem izvajanja športne dejavnosti, s čimer je  omogočen usmerjen  
razvoj kakovostnega rekreacijskega in vrhunskega športa v občini. 
 
V letu 2007 smo na področju športa realizirali še investicije Sanacija gradbene jame 
ob nogometnem igrišču Stadion Prevalje v višini 18.299 €, investicija Športni objekt 
Leše v višini 4.150 €. 
 
Na področju izobraževanja smo v letu 2007 porabili 1.004.982 € oz. 97,1% 
planiranih sredstev. Za predšolsko vzgojo smo namenili 504.271 €, od tega za Enoto 
Vrtec Prevalje sredstva v višini 450.886 €. Za razliko med plačili staršev in ceno 
programa smo zagotovili 406.637 €. Za postavke v finančnem načrtu vrtca, ki ne 
gredo v ceno programa (plače nad normativi, investicijsko vzdrževanje, logoped, …) 
smo za plače in materialne stroške nakazali 31.023 €, za investicije na področju 
predšolske vzgoje pa 13.226 €. Za otroke, ki obiskujejo vrtce izven občine smo v 
letu 2007 krili razliko med plačili staršev in ceno programa v skupni višini 43.521 €. 
Skladno s sprejeto zakonodajo smo sofinancirali bolnišnični oddelek Vrtca v Slovenj 
Gradcu v višini 1.644€. 
 
Za osnovno šolstvo smo porabili 311.361 € oz. 98,8% planiranih sredstev. Glede na 
izdano soglasje k sistemizaciji OŠ Franja Goloba Prevalje za dogovorjeni program 
smo za plače, prispevke in materialne stroške OŠ Prevalje v letu 2007 namenili 
235.243 €. Z realizacijo dodatnih ur športne vzgoje v 4. in 5. razredih smo omogočili 
bolj kvalitetni pouk, lažjo organizacijo in izvedbo posamezne šolske ure. Učitelj 
športne vzgoje je poleg razrednega učitelja obogatil vsebine pedagoški ur in 
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omogočil lažjo realizacijo v skladu  z učnim načrtom zastavljenih ciljev. S tem je bila 
omogočena večja skrb za varnost učencev, pomoč v garderobi, nudila se je dodatna 
pomoč posameznim učencem (individualizacija). Varstvo vozačev na podružnicah je 
obvezno zaradi same narave organizacije prevozov za učence ob prihodu in odhodu 
iz šole. S tem omogočamo bolj kvalitetno preživet čas do odhoda kombijev oziroma 
do začetka pouka in hkrati zagotavljamo večjo osebno varnost in sprejetost otrok na 
šoli. Varstvo vozačev je organizirano pred in po pouku do prihoda učencev 
predmetne stopnje iz centralne šole, ker je nato organiziran skupni prevoz. 
Za investicije na področju šolstva smo namenili sredstva v višini 52.399 €, od tega 
za kompleksno igralo za potrebe devetletke sredstva v višini 4.940 €. V okviru 
sredstev za investicije je bila izvedena prenova učilnic za pouk tehnike in tehnologije, 
vključno z nakupom nove opreme. S tem je bila učencem in učiteljem dana možnost 
nemotenega izvajanja pouka tehnike in tehnologije v učilnici, ki ustreza standardom 
in predpisom. 
Na področju šolstva smo namenili sredstva v višini 14.183 € za nakup računalnikov 
in računalniške opreme za osnovno šolo. Projekt je bil sofinanciran tudi s strani 
Ministrstva za šolstvo in šport, v letu 2007 je bil realiziran v višini 80%. Projekt se bo 
v celoti realiziral v letu 2008. 
 
Na področju šolstva smo v letu 2007 za sofinanciranje materialnih stroškov OŠ 
Juričev Drejček namenili sredstva v višini 9.536 €, za sofinanciranje materialnih 
stroškov Glasbene šole Ravne na Koroškem 14.669 €.  Za sofinanciranje programa 
Gibanje mladi raziskovalci Koroške, ki ga izvaja Gimnazija Ravne smo namenili 
sredstva v višini 374 €, za program Teden vseživljenjskega življenja – TVU 2007 smo 
namenili sredstva v višini 626 €.  
 
Skladno s sprejetim sklepom Sveta Koroške regije smo tudi v letu 2007 sofinancirali 
delovanje Kovivis, ki je regijski projekt, v ta namen smo v letu 2007 porabili sredstva 
v višini 1.734 €. 
Kot pomoči šolajočim smo v letu plačali prevoze šolskih otrok v višini 146.882 €, 
pokrili smo stroške regresiranja prevozov otrok v osnovni šoli v višini 11.729 €, 
subvencionirali smo prehrano otrok, za kar smo namenili 5.267 € in subvencionirali 
šolo v naravi  v višini 4.048 €. V okviru sredstev za pomoč šolajočim  smo pripravili 
tudi sprejem za odličnjake ter nagradili najboljše raziskovalne naloge, s katerimi so 
učenci kandidirali na razpisu občine. Skupaj smo za te programe namenili 3.211 €.  
Skladno s sprejetim sklepom Sveta Koroškem regije smo sredstva v višini 810 € 
namenili za regijski projekt Koroška štipendijska shema. 
 
Na področju socialnega varstva smo za druge programe v pomoč družinam 
(psihosocialna pomoč družinam in denarna pomoč ob rojstvu otroka) namenili 9.903 
€ oz. 80,3% planiranih sredstev. Program psihosocialna pomoč družinam je program 
javnega dela, ki ga je v letu 2007 izvajal Center za socialno delo Ravne na Koroškem. 
Program je bil sofinanciran s strani Zavoda RS za zaposlovanje v višini 60%. Občina 
Prevalje je za program iz proračuna zagotovila delež naročnika v višini 40%., oziroma 
3.873 €. 
Občina Prevalje je v mesecu februarju 2007 sprejela Pravilnik o enkratni denarni 
pomoči ob rojstvu otroka, na osnovi katerega se je že v letu 2007 pomoč staršem ob 
rojstvu otroka dodeljevala v denarni obliki.  Za denarno pomoč ob rojstvu otroka je 
občina v letu 2007 namenila sredstva v višini 6.030 €. 
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Za program 11. šola-šala, ki ga v času šolskih počitnic za otroke izvaja Center za 
socialno delo Ravne na Koroškem, smo porabili 1.525 €.  
Za podprogram socialnega varstva invalidov smo v letu 2007 namenili 17.539 €,  od 
tega za regresiranje oskrbe v posebnih zavodih 5.813 € in za regresiranje v 
delovarstvenih centrih 11.726 €. 
 
V letu 2007 smo za socialno varstvo starih namenili sredstva v višini 36.688 €. V 
okviru teh sredstev je bila v letu 2007 v višini 99,2% realizirana socialno varstvena 
storitev oskrba na domu, za katero smo namenili 23.555 €, od tega  sredstva v 
višini 19.591 € za 50% subvencije k ceni storitve ter plačilo razlike cene glede na 
sklenjene dogovore o izvajanju storitve s posameznimi uporabniki storitve. Za 
regresiranje  oskrbe v splošnih zavodih smo v letu 2007 namenili 13.133 €. 
Podprogram socialno varstvo materialno ogroženih je v letu 2007 znašal 31.237 €; 
vključuje pogrebne stroške za umrle brez dedičev, za kar smo v letu 2007 porabili 
sredstva v višini 428 €, za subvencioniranje najemnin smo namenili 29.459 € in 
denarne socialne pomoči, za kar smo glede na izdane odločbe v letu 2007 porabili 
sredstva v višini 1.350 €. 
Rdečemu križu smo za plače, prispevke in materialne stroške ter program javnega 
dela namenili sredstva v višini 6.604 €. Plače, materialne stroške smo sofinancirali 
glede na dogovorjeni ključ sofinanciranja, program javnega dela pa je sofinanciral 
Zavod RS za zaposlovanje v višini 60%, 40% delež pa so glede na dogovorjeni ključ 
sofinanciranja sofinancirale občine Mežiške doline. Vse postavke so bile realizirane na 
podlagi prejetih zahtevkov za izplačilo.  
Za financiranje društev na področju sociale in zdravstva smo porabili 4.173 €. 
Postavka za letovanje otrok na Krku je bila realizirana 100%, za ta namen smo 
porabili 2.420 €. 
 
V Občini Prevalje, na Oddelku za družbene dejavnosti in splošno gospodarske 
zadeve, je v mesecu aprilu 2007 Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport, 
Inšpektorica za šport,  skladno z določilom 54. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98 in 15/03) opravljala redni inšpekcijski nadzor nad izvajanjem nalog, ki jih 
Zakon o športu in na njem temelječi predpisi nalagajo občinam v zvezi z izvajanjem 
določb zakona in Nacionalnega programa športa, zagotavljanjem sredstev za športne 
programe ter uresničevanjem letnega programa športa v občini. Predmet pregleda je 
bil postopek izbora izvajalcev letnega programa športa v letu 2006 in predlogi aktov, 
ki so v fazi sprejemanja na občinskem svetu. 
Inšpektorica na izvedbo postopka izbora izvajalcev ni podala pripomb. Glede novih 
meril za vrednotenje programov pa je podala določene zahteve. Za obravnavo na 
občinskem svetu so bila pripravljena nova merila, usklajena z zahtevami inšpekcije za 
šport. Občinski svet je Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v Občini 
Prevalje sprejel na 6. redni seji, dne 19.4.2007.  
 
 
Cilji na področju družbenih dejavnosti in splošnega gospodarstva so bili v letu 2007 v 
celoti realizirani.  
 
V Oddelku za pravno premoženjske zadeve in urejanje prostora smo plan 
realizirali 80,6% oz. nominalno 203.499 €. Za občinske nagrade smo namenili 
3.382€, za objave občinskih predpisov 6.639 € ter za cenitve in avtorske honorarje 
6.259 €. V to postavko smo vključevali tudi stroške priprave projektne dokumentacije 
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na javne razpise ministrstev. Za sodne stroške smo porabili 12.036 €. Te postavke 
skupaj predstavljajo 80,2% realizacijo glede na plan. 

Na področju lokalne samouprave smo za najem računalniške opreme in NUSZ 
namenili 8.008 €. Za prostorsko načrtovanje in urejanje prostora imamo zunanjega 
sodelavca, za ta namen smo porabili 17.280 €. Za izdelavo občinskega prostorskega 
načrta smo porabili 29.208 €, za izdelavo analize pravnega stanja, analize stanja in 
analize krajine (strokovne podlage) – izdelovalec Domplan d. d. Kranj in Kaliopa 
d.o.o. Ljubljana. 
 
Za geodetska dela smo namenili 22.623 € ter za odškodnine za služnost 1.872 €. 
Postavka za nakup zemljišča je bila realizirana 99,9% oz. nominalno 94.883 €.  
V tem delu so bili cilji v celoti realizirani.  
 
Finančni načrt Krajevne skupnosti Holmec je na področju skupnih 
administrativnih služb in splošnih javnih storitev realizirana 6,5% glede na plan 
oz.porabljeno je bilo 136€. Sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov so bila 
namenjena za izvedbo Dneva žena, 1.maja, Krajevnega praznika in zaključka leta. Na 
postavki zaključek leta so bila sredstva za obdaritev otrok v šoli. Na področju lokalne 
samouprave so bila sredstva porabljena za delovanje sveta Krajevne skupnosti 
Holmec, ki šteje 7 članov. Ta poraba je znašala 1.213 €¸ predvsem za sejnine. Del 
sredstev so namenili tudi za ureditev pešpoti Poljana-Holmec v višini 368 €. 
Namenjena sredstva za spodbujanje turizma, ljubiteljske kulture in  športa so bila v 
celoti porabljena. Skupaj je realizacija finančnega načrta znašala 2.218 € oz. 
40,2% plana. Razlika seje prenesla v proračun za leto 2008. Zastavljeni cilji so bili v 
celoti realizirani. 
 
Realizacija finančnega načrta Krajevne skupnosti Leše je znašala 3.560 € oz. 
66,9% plana. Sredstva na področju skupnih administrativnih služb in splošnih javnih 
storitev so bila porabljena za Dan žena, krajevni praznik in zaključek leta v skupni 
višini 1.078 €. Na področju lokalne samouprave je bilo za delovanje sveta Krajevne 
skupnosti Leše porabljeno 1.882 € oz. 59,5% plana. Namenjena sredstva za 
novoletno obdaritev otrok, ljubiteljsko kulturo, športno društvo in rdeči križ so bila v 
celoti porabljena. Preostanek sredstev na dan 31.12.2007 v višini 1.765 € se je 
prenesel v finančni načrt leta 2008. Cilji so bili skoraj v celoti realizirani. 
 
Krajevna skupnost Šentanel je svoj finančni načrt realizirala 84,6%, kar 
nominalno predstavlja 10.077 €. Za področje skupnih administrativnih služb in 
splošnih javnih storitev so namenili 746 € za dan žena in krajevni praznik. Na 
področju lokalne samouprave so za delovanje sveta Krajevne skupnosti Šentanel 
porabili 71,0% planiranih sredstev. Realizirana so bila sredstva namenjena 
Sadjarskemu, Turističnemu, Kulturnemu in Športnemu društvu ter novoletna 
obdaritev otrok. Realizirana je bila tudi postavka ureditev mrliške vežice v višini 6.709 
€. Realizirana ni bila postavka  ureditev spomenika v Šentanelu in groba Luke 
Kramolca.. Preostanek sredstev na dan 31.12.2007 se je prenesel v leto 2008 za 
financiranje izdatkov leta 2008. Cilji so bili izvedbeno skoraj v celoti realizirani.  
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III. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE PREVALJE 
  
 

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno 
področje neposrednega uporabnika: 

o Zakon o lokalni samoupravi 
o Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij 
o Zakon o javnih uslužbencih 
o Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
o Zakon o političnih strankah 
o Zakon o splošnem upravnem postopku 
o Zakon o upravnih taksah 
o Zakon o javnih financah 
o Zakon o financiranju občin 
o Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 
o Zakon o računovodstvu 
o Zakon o upravnem sporu 
o Zakon o javnem in zasebnem partnerstvu 
o Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin  
o Zakon o vodah 
o Zakon o prostorskem načrtovanju 
o Zakon o informacijah javnega značaja 
o Zakon o občinskem redarstvu 
o Zakon o ohranjanju narave 
o Zakon o prekrških 
o Zakon o javnih naročilih 
o Zakon o zavodih 
o Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
o Zakon o vrtcih 
o Zakon o osnovni šoli 
o Zakon o izobraževanju odraslih 
o Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture 
o Zakon o knjižničarstvu 
o Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
o Zakon o športu 
o Zakon o graditvi objektov 
o Zakon o urejanju prostora 
o Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
o Zakon o gospodarskih javnih službah 
o Zakon o javnih cestah 
o Stanovanjski zakon 
o Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
o Zakon o lokalnih volitvah 
o Zakon o trgovini 
o Zakon o socialnem varstvu 

 
Poleg zgoraj navedenih zakonov in na njihovi osnovi sprejetih podzakonskih aktov 
predstavljajo pravno podlago, ki pojasnjuje delovno področje neposrednega 
uporabnika tudi odloki, pravilniki in drugi pravni akti Občine Prevalje. 
Najpomembnejši so: 
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o Statut Občine Prevalje 
o Odlok o proračunu Občine Prevalje 
o Odlok o ustanovitvi javnih zavodov 
o Odlok o gospodarskih javnih službah 
o Sporazum o premoženjski delitveni bilanci z dne 31.3.1999 in 30.1.1997 
o Regionalni razvojni program za Koroško 
o Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana občine 
 

2. Dolgoročni cilji: 
   

Dolgoročni cilji Občine Prevalje so razvidni iz razvojnega programa za obdobje 2003 
do 2006, katera osnovna načela in izhodišča so navedena v začetnem delu tega 
poslovnega poročila. Ti cilji so bili v  večji meri realizirani. Leta 2007 smo pričeli 
pripravljati nov razvojni program za programsko obdobje 2007 do 2010, ki ga bo 
Občinski svet predvidoma obravnaval v mesecu marcu 2008. Osnovne usmeritve v 
tem dokumentu so povzete iz razvojnega programa prejšnjega programskega 
obdobja. 
 

3. Letni cilji: 
  

Letni cilji Občine Prevalje so  razvidni iz razvojnega programa, veljavno sprejetega 
proračuna z obrazložitvijo, letnega programa nabav in prodaj stvarnega premoženja  
in načrta razvojnega programa - NRP, ki so sestavni del veljavno sprejetega 
proračuna       
 

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: 
 

Opisno je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podana v obrazložitvi za 
vsakega proračunskega uporabnika posebej. Ugotovimo lahko, da smo na 
investicijskem področju zastavljene cilje v večjem delu dosegli. Prišlo je do nekaterih 
zamikov v finančnem in časovnem smislu, predvsem zaradi 60 dnevnih plačilnih 
rokov ali pa podaljšanja roka izvedbe. 
Občinska uprava je v letu 2007 tekoče naloge v smislu »servisa« občanom opravljala 
zadovoljivo, spoštovani smo zakonsko predpisane roke, večinoma vlog pa smo rešili 
pred predpisanimi roki.  Trudili smo se v izboljšanju standarda storitev.  
V letu 2007 smo izboljšali elektronsko poslovanje in informacije javnega značaja. V 
financah smo s pomočjo Ministrstva za finance nadgradili informacijski sistem in s 
tem omogočili boljšo preglednost, lažji nadzor nad porabo proračunskega denarja in 
hitrejšo kontrolo. Veliko je k temu pripomogel, da Ministrstvo za finance 
permanentno izboljšuje sistem  programske klasifikacije.  
V drugem polletju 2007 je župan sprejel Pravilnik o delovnem času, poslovnem času 
in uradnih urah v občinski upravi Občine Prevalje. Ne glede na to pa smo bili  glede 
na nujnost posameznih zadev strankam vedno na razpolago oz. je bila sprejemna 
pisarna v delovnem čas občinske uprave stalno odprta . 
 

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri 
izvajanju programa dela: 

 
Pri izvajanju programa dela  nismo zaznali nedopustnih ali nepričakovanih posledic. 
Večino zastavljenih ciljev smo realizirali, kar je razvidno tudi iz poslovnega poročila.   
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6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z 
doseženimi cilji iz poročila preteklega leta: 

 
Primerjava uspeha pri doseganju zastavljenih  ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz 
poročila preteklega leta je možna le v določenem delu, saj so vsako leto cilji  in 
prioritete spreminjajo. Sledimo lahko le cilje iz razvojnega progama, letnega 
programa nabav in prodaj stvarnega premoženja  in načrtu razvojnega programa - 
NRP, ki sta sestavni del veljavno sprejetega proračuna  Primerjava doseganja ciljev je  
razvidna iz obrazložitev izkazov proračuna.  
 

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja: 
 
V okviru realnih možnosti smo proračunska sredstva uporabili gospodarno in 
učinkovito. Zavedamo pa se, da se  z izboljšanjem, izpolnitvijo postopkov in boljšo 
organiziranostjo lahko stopnja gospodarnosti in učinkovitosti še povečamo.  
  

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora: 
 
Notranjo revizijo poslovanja Občine Prevalje nam na podlagi pogodbe o izvajanju 
notranjega revidiranja opravlja pooblaščeno podjetje Loris d.o.o. iz Dravograda. 
Izvajalca  smo izbrali po postopku javnega naročanja. Nadzor se opravi v skladu s 
Pravilnikom za usklajeno delovanje notranjega nadzora javnih financ in Usmeritev za 
državno notranje revidiranje. Poleg vsakoletne revizije poslovanja v občinski upravi 
deluje tudi sistem notranjega finančnega nadzora. Vodje oddelkov s sodelavci 
potrjujejo vsako posamezno transakcijo ter potrjujejo in kontrolirajo pogodbeno 
opravljena dela. Funkcije v občinski upravi so ločene v smislu naročanja, odrejanja in 
plačevanja. 
  

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi: 
 
Kjer cilji niso v celoti doseženi in razlogi za to, je razvidno iz obrazložitve posebnega 
dela realizacije proračuna v letu 2007 oz. poslovnega poročila. 
Razlogi za nerealizirane cilje in posledično za ostanke planiranih sredstev lahko 
strnemo v nekaj skupin: problemi s pridobivanjem soglasij, dolgi postopki javnih 
naročil, neuspele javne dražbe, nerealizirani komunalni prispevki, zaradi 
nerealiziranih   planiranih gradenj, neuspešno kandidiranje na državnih sredstvih in  
zaradi zakona o izvrševanju proračuna, ki  upošteva 60 dnevni rok plačila.  
 

10.  Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga 
področja: 

 
Pozitivni učinki iz poslovanja so neposredno vidni v boljšem standardu na področju 
šolstva, vzgoje in športa, v možnostih gradenj, ki so posledica sprejetih prostorskih 
planskih dokumentov in  dvigovanja standarda na cestnem in komunalnem področju. 
Ocenjujemo, da so aktivnosti občine na vseh teh področjih pozitivno vplivali na razvoj 
občine in počutje občanov v njej. 
 
                Občina Prevalje 
                  župan 
            dr. Matic TASIČ   
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OBČINA PREVALJE , Trg 2a , Si 2391 Prevalje                                                 
tel.: (02)824 61 00, telefax : (02)824 61 24,e-pošta : obcina@prevalje.si  
 
Številka: 450-00003/2008 
Datum: 26.02.2008 
 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE  PREVALJE 
 
 

POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE 
 
 
V skladu z 49.členom Zakona o javnih financah (Ur.l. RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 
in 56/02) ter Odlokom o proračunu Občine Prevalje za leto 2007 obveščam občinski 
svet Občine Prevalje o porabljenih sredstvih proračunske rezerve v obdobju od 
januarja do konca decembra 2007: 
    
 
Stanje sredstev proračunske rezerve na dan 
31.12.2006 

 
0,00 €

Formiranje rezerv iz občinskega proračuna – 05.01.2007 265,40 €
Poraba rezerv – 05.01.2007 – Koroški gasilski zavod  – gašenje 
požara na pogorišču na domačiji Polesnik na Lešah 

-265,40 €

Formiranje rezerv iz občinskega proračuna – 15.01.2007 2.253,38 €
Poraba rezerv – 15.01.2007 – Ivartnik SGD d.o.o. – sanacijska 
dela in odvoz odpadkov na pogorišču na domačiji Polesnik na 
Lešah 

-2.253,38 €

Formiranje rezerv iz občinskega proračuna – 19.01.2007 2.215,74 €
Poraba rezerv – 19.01.2007 – Ivartnik SGD d.o.o. –  gradbena 
dela na objektu Oporni zid  Brančurnikov graben 

-2.215,74 €

Formiranje rezerv iz občinskega proračuna – 15.02.2007 85,13 €
Poraba rezerv – 15.02.2007 – Grading s.p. – prevoz in delo s 
hiapom na pogorišču na domačiji Polesnik na Lešah 

-85,13 €

Formiranje rezerv iz občinskega proračuna – 08.03.2007 134,61 €
Poraba rezerv – 08.03.2007 – Hali Ivan, univ.dipl.inž.gr., – cenitev 
pogorelega gospodarskega poslopja na domačiji Polesnik na 
Lešah 

-134,61 €

Formiranje rezerv iz občinskega proračuna – 20.06.2007 981,96 €
Poraba rezerv – 20.06.2007 – Koroški gasilski zavod  – gasilska 
intervencija pri stanovanjski hiši Herman, p.d. Ženovc na Zagradu 
na Prevaljah 

-981,96 €

Formiranje rezerv iz občinskega proračuna – 31.12.2007 12.840,78 €
 
Stanje sredstev proračunske rezerve na dan 
31.12.2007 

12.840,78 €

 
 
            Župan 
                Občine Prevalje 
               dr. Matic TASIČ 
 



REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE PREVALJE ZA LETO 2007

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

SRP072 VP07 ZR7

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

Indeks

(3)/(2)

Indeks

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 4.740.3314.981.0704.959.637 95,695,2
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.939.3024.050.5124.047.666 97,397,3

70 DAVČNI PRIHODKI 3.496.4953.476.5423.473.696 100,7100,6

700 Davki na dohodek in dobiček 2.933.1382.933.1382.933.138 100,0100,0
7000 Dohodnina 2.933.1382.933.1382.933.138 100,0100,0

700020 Dohodnina - odstopljeni vir obeinam 2.933.1382.933.1382.933.138 100,0100,0

703 Davki na premoženje 351.032320.143320.143 109,7109,7
7030 Davki na nepremičnine 284.286277.763277.763 102,4102,4

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 3.7844.2734.273 88,688,6
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 7400 ------
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 201.901200.300200.300 100,8100,8
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 75.93670.94070.940 107,0107,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 2.5912.2502.250 115,2115,2

7032 Davki na dediščine in darila 2.3022.2802.280 101,0101,0
703200 Davek na dediščine in darila 2.2872.2802.280 100,3100,3
703201 Zamudne obresti davkov občanov 1500 ------

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 64.44440.10040.100 160,7160,7
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 64.32340.00040.000 160,8160,8
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 0100100 0,00,0
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v Republiki Sloveniji 12100 ------

Stran 1 od 14



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

SRP072 VP07 ZR7

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

Indeks

(3)/(2)

Indeks

704 Domači davki na blago in storitve 212.325223.261220.415 96,395,1
7044 Davki na posebne storitve 16.303500500 ------

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 16.303500500 ------

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 196.022222.761219.915 89,188,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 144.725144.725141.879 102,0100,0
704704 Turistična taksa 1.9731.2501.250 157,8157,8
704706 Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb 450350350 128,6128,6
704707 Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od fizičnih oseb in zasebnikov 1.382630630 219,4219,4
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 10.25516.67516.675 61,561,5
704709 Druge komunalne takse 2.7472.7962.796 98,398,3
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 34.49056.33556.335 61,261,2

71 NEDAVČNI PRIHODKI 442.807573.970573.970 77,277,2

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 243.425251.169251.169 96,996,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 5.3815.1655.165 104,2104,2

710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb 5.3815.1655.165 104,2104,2

7102 Prihodki od obresti 8.0987.6337.633 106,1106,1
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 2.5782.1002.100 122,8122,8
710201 Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz nenamenskih sredstev 4.1394.2004.200 98,698,6
710205 Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz ostalih namenskih sredstev 03333 0,00,0
710210 Prihodki od obresti od danih posojil - privatnim podjetjem in zasebnikom 3200 ------
710215 Drugi prihodki od obresti 1.3491.3001.300 103,8103,8

7103 Prihodki od premoženja 229.946238.371238.371 96,596,5
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove 1.6801.6501.650 101,8101,8
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 7.2316.3106.310 114,6114,6
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 100.705120.698120.698 83,483,4
710305 Prihodki od zakupnin 2.3662.4792.479 95,495,4
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 64.10654.60054.600 117,4117,4
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 857734734 116,8116,8
710399 Drugi prihodki od premoženja 53.00151.90051.900 102,1102,1

711 Takse in pristojbine 7.99211.68411.684 68,468,4
7111 Upravne takse in pristojbine 7.99211.68411.684 68,468,4

711100 Upravne takse (tar.št. 1-10, tar. št. 36 in tar. št. 96 a-98 iz ZUT) 7.99211.68411.684 68,468,4
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

SRP072 VP07 ZR7

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

Indeks

(3)/(2)

Indeks

712 Globe in druge denarne kazni 880870870 101,2101,2
7120 Globe in druge denarne kazni 880870870 101,2101,2

712001 Globe za prekrške 1000 ------
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 870870870 100,0100,0

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 964800800 120,5120,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 964800800 120,5120,5

713099 Drugi prihodki od prodaje 964800800 120,5120,5

714 Drugi nedavčni prihodki 189.546309.447309.447 61,361,3
7141 Drugi nedavčni prihodki 189.546309.447309.447 61,361,3

714100 Drugi nedavčni prihodki 29200 ------
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 182.195308.797308.797 59,059,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 7.059650650 ------

72 KAPITALSKI PRIHODKI 221.584298.771298.771 74,274,2

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 119.18491.43891.438 130,3130,3
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 118.94491.43891.438 130,1130,1

720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 118.94491.43891.438 130,1130,1

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 24000 ------
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil 24000 ------

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 102.400207.333207.333 49,449,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 102.400207.333207.333 49,449,4

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 102.400207.333207.333 49,449,4

73 PREJETE DONACIJE 2.7192.7702.770 98,298,2

730 Prejete donacije iz domačih virov 2.7192.7702.770 98,298,2
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 770770770 100,0100,0

730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 770770770 100,0100,0

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 1.9492.0002.000 97,597,5
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 1.9492.0002.000 97,597,5
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74 TRANSFERNI PRIHODKI 576.726629.017610.430 94,591,7

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 367.375419.666401.079 91,687,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 367.375365.380346.793 105,9100,6

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 354.277355.365336.778 105,299,7
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 13.09810.01510.015 130,8130,8

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 054.28654.286 0,00,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 054.28654.286 0,00,0

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 209.351209.351209.351 100,0100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko 209.351209.351209.351 100,0100,0

741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko 209.351209.351209.351 100,0100,0
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 4.836.5485.249.1555.246.309 92,292,1
40 TEKOČI ODHODKI 1.422.2011.518.9631.517.654 93,793,6

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 334.585345.189345.189 96,996,9
4000 Plače in dodatki 304.761312.476312.476 97,597,5

400000 Osnovne plače 218.378225.925226.135 96,696,7
400001 Splošni dodatki 85.60885.62485.414 100,2100,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 775927927 83,683,6

4001 Regres za letni dopust 9.0449.5229.522 95,095,0
400100 Regres za letni dopust 9.0449.5229.522 95,095,0

4002 Povračila in nadomestila 13.64915.04915.049 90,790,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 9.43410.81911.069 85,287,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 4.2154.2303.980 105,999,7

4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.4906.0566.056 90,790,7
400300 Sredstva za delovno uspešnost 5.4906.0566.056 90,790,7

4004 Sredstva za nadurno delo 1.6412.0862.086 78,778,7
400400 Sredstva za nadurno delo 1.6412.0862.086 78,778,7

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 56.86657.91957.619 98,798,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 30.22630.94930.949 97,797,7

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 30.22630.94930.949 97,797,7

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 20.52320.83320.833 98,598,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 18.98919.27619.276 98,598,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.5341.5571.557 98,598,5

4012 Prispevek za zaposlovanje 174176176 98,998,9
401200 Prispevek za zaposlovanje 174176176 98,998,9

4013 Prispevek za starševsko varstvo 289294294 98,398,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo 289294294 98,398,3

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 5.6545.6675.367 105,499,8
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 5.6545.6675.367 105,499,8
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402 Izdatki za blago in storitve 991.0691.075.3881.075.789 92,192,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 112.418126.897129.117 87,188,6

402000 Pisarniški material in storitve 13.55213.93713.687 99,097,2
402001 Čistilni material in storitve 6521.0021.252 52,165,1
402003 Založniške in tiskarske storitve 9.03910.40310.403 86,986,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 4.5656.2006.200 73,673,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev 10.99411.47411.684 94,195,8
402007 Računalniške storitve 7.0887.2197.219 98,298,2
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 4.2604.2604.260 100,0100,0
402009 Izdatki za reprezentanco 15.67020.59423.214 67,576,1
402099 Drugi splošni material in storitve 46.59851.80851.198 91,089,9

4021 Posebni material in storitve 70.22871.94673.236 95,997,6
402101 Knjige 13.27413.27813.278 100,0100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve 56.95458.66859.958 95,097,1

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 85.31192.82293.712 91,091,9
402200 Električna energija 40.72141.81241.492 98,197,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 24.42925.93925.939 94,294,2
402203 Voda in komunalne storitve 2.3964.6745.884 40,751,3
402204 Odvoz smeti 1.8952.0862.086 90,890,8
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 10.85012.46912.469 87,087,0
402206 Poštnina in kurirske storitve 5.0205.8425.842 85,985,9

4023 Prevozni stroški in storitve 5.7646.7996.799 84,884,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.8971.8991.669 113,799,9
402301 Vzdrževanje in popravila vozil 2.2752.2862.086 109,199,5
402304 Pristojbine za registracijo vozil 162501501 32,332,3
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.4301.5702.000 71,591,1
402399 Drugi prevozni in transportni stroški 0543543 0,00,0

4024 Izdatki za službena potovanja 7.90010.46211.412 69,275,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 1.2462.2062.206 56,556,5
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 1041.0431.043 10,010,0
402402 Stroški prevoza v državi 6.5507.2138.163 80,290,8

4025 Tekoče vzdrževanje 447.658451.913448.883 99,799,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 12.53813.06711.267 111,396,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 62.39462.59462.594 99,799,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 350.751354.026345.820 101,499,1
402504 Zavarovalne premije za objekte 3.1443.2885.424 58,095,6
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 3.4033.4103.200 106,399,8
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402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 15.42815.52820.578 75,099,4

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 65.36969.11569.415 94,294,6
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 2971.7191.719 17,317,3
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 17.81518.18718.487 96,498,0
402604 Najem strojne računalniške opreme 5.8576.6776.677 87,787,7
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 2.1512.4522.452 87,787,7
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 90480480 18,818,8
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov 39.15939.60039.600 98,998,9

4027 Kazni in odškodnine 14.71821.45921.459 68,668,6
402799 Druge odškodnine in kazni 14.71821.45921.459 68,668,6

4028 Davek na izplačane plače 11.38513.29913.599 83,785,6
402800 Davek na izplačane plače 11.38513.29913.599 83,785,6

4029 Drugi operativni odhodki 170.318210.676208.157 81,880,8
402901 Plačila avtorskih honorarjev 9.93611.19411.184 88,888,8
402902 Plačila po podjemnih pogodbah 10.16910.1769.346 108,899,9
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 17.37419.21318.943 91,790,4
402905 Sejnine udeležencem odborov 53.68656.84957.099 94,094,4
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 6.1017.0537.094 86,086,5
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 12.03616.69216.692 72,172,1
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 1.4301.7001.700 84,184,1
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 1.8712.3002.300 81,481,4
402931 Plačila bančnih storitev 766918918 83,483,4
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 3601.0001.000 36,036,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev 17.28017.52617.526 98,698,6
402999 Drugi operativni odhodki 39.30966.05564.355 61,159,5

403 Plačila domačih obresti 7.8118.5958.595 90,990,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 5.1825.9315.981 86,687,4

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 5.1825.9315.981 86,687,4

4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 2.6292.6642.614 100,698,7
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom 2.6292.6642.614 100,698,7

409 Rezerve 31.87031.87230.462 104,6100,0
4091 Proračunska rezerva 18.77718.77818.778 100,0100,0

409100 Proračunska rezerva 18.77718.77818.778 100,0100,0

4093 Sredstva za posebne namene 13.09313.09411.684 112,1100,0
409300 Sredstva proračunskih skladov 13.09313.09411.684 112,1100,0
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41 TEKOČI TRANSFERI 1.405.2061.475.1691.474.919 95,395,3

410 Subvencije 5.76515.85715.857 36,436,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 5.76515.85715.857 36,436,4

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 5.76515.85715.857 36,436,4

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 751.214784.517784.617 95,795,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 6.0308.2208.220 73,473,4

411103 Darilo ob rojstvu otroka 6.0308.2208.220 73,473,4

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 1.3501.4611.461 92,492,4
411213 Denarna socialna pomoč 001.461 0,0---
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 1.3501.4610 ---92,4

4119 Drugi transferi posameznikom 743.834774.836774.936 96,096,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo 146.882149.052149.052 98,598,5
411901 Regresiranje potovanj mladine 14.14914.63814.638 96,796,7
411902 Doplačila za šolo v naravi 4.0484.0484.048 100,0100,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 5.2675.2675.267 100,0100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja 5.4037.0147.014 77,077,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih 30.67131.68433.384 91,996,8
411911 Plačilo pogrebnin 002.000 0,0---
411920 Subvencioniranje stanarin 29.45933.38333.383 88,388,3
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 451.802466.559466.559 96,896,8
411922 Izplačila družinskemu pomočniku 7.66811.90012.000 63,964,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 48.48551.29147.591 101,994,5

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 167.821182.540182.290 92,191,9
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 167.821182.540182.290 92,191,9

412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 167.821182.540182.290 92,191,9
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413 Drugi tekoči domači transferi 480.406492.255492.155 97,697,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 51.58852.74852.748 97,897,8

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 51.58852.74852.748 97,897,8

4132 Tekoči transferi v javne sklade 745835835 89,289,2
413200 Tekoči transferi v javne sklade 745835835 89,289,2

4133 Tekoči transferi v javne zavode 412.159422.758422.658 97,597,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 126.024130.202130.202 96,896,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 21.50622.89222.892 94,094,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 263.876268.782268.682 98,298,2
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 753882882 85,485,4

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 15.91415.91415.914 100,0100,0
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 15.91415.91415.914 100,0100,0
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.666.4611.826.4901.828.049 91,291,2

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.666.4611.826.4901.828.049 91,291,2
4200 Nakup zgradb in prostorov 90.624114.278113.978 79,579,3

420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 023.04723.047 0,00,0
420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem 90.62491.23190.931 99,799,3

4201 Nakup prevoznih sredstev 14.50014.53914.539 99,799,7
420101 Nakup avtomobilov 14.50014.53914.539 99,799,7

4202 Nakup opreme 170.959190.376190.335 89,889,8
420200 Nakup pisarniškega pohištva 1.1191.2521.252 89,489,4
420202 Nakup strojne računalniške opreme 32.17747.07347.073 68,468,4
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 5.4915.5085.508 99,799,7
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 3.4543.4553.455 100,0100,0
420233 Nakup gasilske opreme 3.8114.0004.000 95,395,3
420237 Nakup opreme za varovanje 1.2921.2931.252 103,299,9
420238 Nakup telekomunikacijske opreme 29.69630.49930.499 97,497,4
420239 Nakup audiovizualne opreme 8.1188.3468.346 97,397,3
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 79.76580.60780.607 99,099,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 5.9877.5087.508 79,779,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav 49835835 5,95,9

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.172.5271.202.4741.196.324 98,097,5
420401 Novogradnje 103.789106.037101.887 101,997,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 1.068.7381.096.4371.094.437 97,797,5

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 24.97125.18825.188 99,199,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 17.89417.90017.900 100,0100,0
420501 Obnove 7.0777.2887.288 97,197,1

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 99.538143.143126.143 78,969,5
420600 Nakup zemljišč 99.538143.143126.143 78,969,5

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 93.342136.492161.542 57,868,4
420801 Investicijski nadzor 18.35625.81227.312 67,271,1
420802 Investicijski inženiring 01.6281.628 0,00,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 74.986109.052132.602 56,668,8
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 342.680428.533425.687 80,580,0

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 206.419268.643265.797 77,776,8
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 193.461255.449252.603 76,675,7

431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 193.461255.449252.603 76,675,7

4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 12.95813.19413.194 98,298,2
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 12.95813.19413.194 98,298,2

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 136.261159.890159.890 85,285,2
4322 Investicijski transferi v državni proračun 42.17362.39962.399 67,667,6

432200 Investicijski transferi v državni proračun 42.17362.39962.399 67,667,6

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 94.08897.49197.491 96,596,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom 94.08897.49197.491 96,596,5
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK     (PRORAČUNSKI PRIMANJKL
     (I. - II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-268.085 -96.217-286.672 33,635,9

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

-267.123 -96.504-285.710 33,836,1

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

1.056.380 1.111.8951.055.093 105,4105,3

Stran 12 od 14



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

SRP072 VP07 ZR7

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

Indeks

(3)/(2)

Indeks

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 53.29353.12453.124 100,3100,3
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 53.29353.12453.124 100,3100,3

750 Prejeta vračila danih posojil 16900 ------
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 16900 ------

750401 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij - dolgoročna posojila 16900 ------

751 Prodaja kapitalskih deležev 53.12453.12453.124 100,0100,0
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah 53.12453.12453.124 100,0100,0

751100 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah 53.12453.12453.124 100,0100,0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443) 1.5001.5001.500 100,0100,0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 1.5001.5001.500 100,0100,0

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 1.5001.5001.500 100,0100,0
4415 Povečanje drugih finančnih naložb 1.5001.5001.500 100,0100,0

441500 Povečanje drugih finančnih naložb 1.5001.5001.500 100,0100,0

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

51.624 51.79351.624 100,3100,3

Stran 13 od 14



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

C. RAČUN FINANCIRANJA

SRP072 VP07 ZR7

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

Indeks

(3)/(2)

Indeks

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 150.000150.000150.000 100,0100,0
50 ZADOLŽEVANJE 150.000150.000150.000 100,0100,0

500 Domače zadolževanje 150.000150.000150.000 100,0100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 150.000150.000150.000 100,0100,0

500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti 150.000150.000150.000 100,0100,0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 56.37858.87858.878 95,895,8
55 ODPLAČILA DOLGA 56.37858.87858.878 95,895,8

550 Odplačila domačega dolga 56.37858.87858.878 95,895,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 46.44748.94748.947 94,994,9

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 46.44748.94748.947 94,994,9

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 9.9319.9319.931 100,0100,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti 9.9319.9319.931 100,0100,0

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

-125.339 49.198-143.926 ------

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 91.122 93.62291.122 102,7102,7

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 268.085 96.217286.672 33,635,9

144.126XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 144.126144.126 0

Stran 14 od 14



II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine PREVALJE za leto 2007 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE PREVALJE ZA LETO 2007

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0010 - Občinski svet
SRP072 VP07 ZR7

(1) (2) (3) (3)/(2)
Indeks

(3)/(1)
Indeks

0010 Občinski svet 66.01667.86167.861 97,3 97,3

66.01601 POLITIČNI SISTEM 67.86167.861 97,3 97,3

66.0160101 Politični sistem 67.86167.861 97,3 97,3

66.01601019001 Dejavnost občinskega sveta 67.86167.861 97,3 97,3
4.49910011160 Snemanje sej občinskega sveta in drugih prireditev ter ozvočenje 4.6904.690 95,9 95,9

272402099 Drugi splošni material in storitve 417417 65,2 65,2
3.677402901 Plačila avtorskih honorarjev 3.6833.673 99,8 100,1

550402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 590600 93,2 91,7

51.18210011161 Sejnine svetnikov in članov delovnih teles 52.83053.080 96,9 96,4
2.876401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.0053.005 95,7 95,7

34402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 100100 34,0 34,0
362402402 Stroški prevoza v državi 500500 72,4 72,4

47.910402905 Sejnine udeležencem odborov 49.22549.475 97,3 96,8

10.33510011172 Financiranje političnih strank 10.34110.091 99,9 102,4
10.335412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 10.34110.091 99,9 102,4

Stran: 1 od 42



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0020 - Nadzorni odbor
SRP072 VP07 ZR7

(1) (2) (3) (3)/(2)
Indeks

(3)/(1)
Indeks

0020 Nadzorni odbor 3.0543.8123.812 80,1 80,1

3.05402 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.8123.812 80,1 80,1

3.0540203 Fiskalni nadzor 3.8123.812 80,1 80,1

3.05402039001 Dejavnost nadzornega odbora 3.8123.812 80,1 80,1
3.05420021163 Sejnine nadzornega odbora 3.8123.812 80,1 80,1

173401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 216216 80,1 80,1
2.881402905 Sejnine udeležencem odborov 3.5963.596 80,1 80,1

Stran: 2 od 42



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0030 - Župan
SRP072 VP07 ZR7

(1) (2) (3) (3)/(2)
Indeks

(3)/(1)
Indeks

0030 Župan 53.33455.60855.608 95,9 95,9

53.33401 POLITIČNI SISTEM 55.60855.608 95,9 95,9

53.3340101 Politični sistem 55.60855.608 95,9 95,9

53.33401019003 Dejavnost župana in podžupanov 55.60855.608 95,9 95,9
24.48530011111 Nadomestilo za nepoklicno opravljenje funkcije 26.16826.168 93,6 93,6

22.693400000 Osnovne plače 24.27024.270 93,5 93,5
406400001 Splošni dodatki 417417 97,4 97,4

1.386401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.4811.481 93,6 93,6

22.11330011132 Pokroviteljstvo župana 22.12022.000 100,0 100,5
1.000402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 1.0001.000 100,0 100,0

21.113402199 Drugi posebni materiali in storitve 21.12021.000 100,0 100,5

2.09430011143 Izdatki za službena potovanja-župan 2.3832.503 87,9 83,7
169402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 417417 40,5 40,5

1.925402402 Stroški prevoza v državi 1.9662.086 97,9 92,3

4.64230011840 Novoletni sprejem 4.9374.937 94,0 94,0
270402003 Založniške in tiskarske storitve 292292 92,5 92,5

3.904402009 Izdatki za reprezentanco 4.1734.173 93,6 93,6
372402099 Drugi splošni material in storitve 372372 100,0 100,0

96402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 100100 96,0 96,0

Stran: 3 od 42



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0041 - Oddelek za proračun in finance
SRP072 VP07 ZR7

(1) (2) (3) (3)/(2)
Indeks

(3)/(1)
Indeks

0041 Oddelek za proračun in finance 577.677627.797627.797 92,0 92,0

23.58302 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 52.46152.461 45,0 45,0

19.3230202 Urejanje na področju fiskalne politike 48.20148.201 40,1 40,1

19.32302029001 Urejanje na področju fiskalne politike 48.20148.201 40,1 40,1
2.63741021160 Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa 3.2183.218 82,0 82,0

1.871402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 2.3002.300 81,4 81,4
766402931 Plačila bančnih storitev 918918 83,4 83,4

16.68641022240 Plačilo DDV 43.35543.355 38,5 38,5
16.686402999 Drugi operativni odhodki 43.35543.355 38,5 38,5

041022420 Pobiranje takse za obremenjevanje tal 1.2521.252 0,0 0,0
0420802 Investicijski inženiring 1.2521.252 0,0 0,0

041022440 Pobiranje takse za obremenjevanje vode 376376 0,0 0,0
0420802 Investicijski inženiring 376376 0,0 0,0

4.2600203 Fiskalni nadzor 4.2604.260 100,0 100,0

4.26002039001 Dejavnost nadzornega odbora 4.2604.260 100,0 100,0
4.26041021120 Strošek zunanje revizije 4.2604.260 100,0 100,0

4.260402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 4.2604.260 100,0 100,0

398.06806 LOKALNA SAMOUPRAVA 412.636412.636 96,5 96,5

1.4300601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 1.7001.700 84,1 84,1

1.43006019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.7001.700 84,1 84,1
1.43041061173 Članarine 1.7001.700 84,1 84,1

1.430402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 1.7001.700 84,1 84,1

Stran: 4 od 42



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0041 - Oddelek za proračun in finance
SRP072 VP07 ZR7

(1) (2) (3) (3)/(2)
Indeks

(3)/(1)
Indeks

396.6380603 Dejavnost občinske uprave 410.936410.936 96,5 96,5

396.63806039001 Administracija občinske uprave 410.936410.936 96,5 96,5
375.12941061111 Plače delavcev občinske uprave 386.776386.776 97,0 97,0

195.685400000 Osnovne plače 201.655201.865 97,0 96,9
85.202400001 Splošni dodatki 85.20784.997 100,0 100,2

775400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 927927 83,6 83,6
9.044400100 Regres za letni dopust 9.5229.522 95,0 95,0
9.434400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 10.81911.069 87,2 85,2
4.215400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 4.2303.980 99,7 105,9
5.490400300 Sredstva za delovno uspešnost 6.0566.056 90,7 90,7
1.641400400 Sredstva za nadurno delo 2.0862.086 78,7 78,7

25.618401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 26.00526.005 98,5 98,5
18.989401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 19.27619.276 98,5 98,5
1.534401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.5571.557 98,5 98,5

174401200 Prispevek za zaposlovanje 176176 98,9 98,9
289401300 Prispevek za starševsko varstvo 294294 98,3 98,3

5.654401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 5.6675.367 99,8 105,4
11.385402800 Davek na izplačane plače 13.29913.599 85,6 83,7

5.23941061143 Izdatki za službena potovanja 7.3078.137 71,7 64,4
1.023402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 1.6691.669 61,3 61,3

104402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 1.0431.043 10,0 10,0
4.112402402 Stroški prevoza v državi 4.5955.425 89,5 75,8

10.16941061145 Prijave na razpise 10.1769.346 99,9 108,8
10.169402902 Plačila po podjemnih pogodbah 10.1769.346 99,9 108,8

6.10141061160 Izobraževanje zaposlenih 6.6776.677 91,4 91,4
6.101402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 6.6776.677 91,4 91,4

Stran: 5 od 42



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0041 - Oddelek za proračun in finance
SRP072 VP07 ZR7

(1) (2) (3) (3)/(2)
Indeks

(3)/(1)
Indeks

108.38519 IZOBRAŽEVANJE 109.358109.358 99,1 99,1

108.3851903 Primarno in sekundarno izobraževanje 109.358109.358 99,1 99,1

108.38519039001 Osnovno šolstvo 109.358109.358 99,1 99,1
108.38541191214 Leasing za nepremičnino (telovadnica) 109.358109.358 99,1 99,1

17.761402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 18.12718.427 98,0 96,4
90.624420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem 91.23190.931 99,3 99,7

20.69320 SOCIALNO VARSTVO 24.96924.969 82,9 82,9

20.6932004 Izvajanje programov socialnega varstva 24.96924.969 82,9 82,9

7.66820049002 Socialno varstvo invalidov 11.90012.000 64,4 63,9
7.66841201419 Družinski pomočnik 11.90012.000 64,4 63,9

7.668411922 Izplačila družinskemu pomočniku 11.90012.000 64,4 63,9

13.02520049003 Socialno varstvo starih 13.06912.969 99,7 100,4
13.02541201460 Transfer Domu starejših - pokrivanje obveznosti za kredit 13.06912.969 99,7 100,4

13.025413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 13.06912.969 99,7 100,4

8.17122 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 9.5959.595 85,2 85,2

8.1712201 Servisiranje javnega dolga 9.5959.595 85,2 85,2

7.81122019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 8.5958.595 90,9 90,9
7.81141221101 Odplačilo kredita (glavnica in obresti) 8.5958.595 90,9 90,9

5.182403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 5.9315.981 87,4 86,6
2.629403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom 2.6642.614 98,7 100,6

36022019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 1.0001.000 36,0 36,0
36041221102 Stroški odobritve kredita in stroški vodenja 1.0001.000 36,0 36,0
360402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 1.0001.000 36,0 36,0

Stran: 6 od 42



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0041 - Oddelek za proračun in finance
SRP072 VP07 ZR7

(1) (2) (3) (3)/(2)
Indeks

(3)/(1)
Indeks

18.77723 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 18.77818.778 100,0 100,0

18.7772302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 18.77818.778 100,0 100,0

18.77723029001 Rezerva občine 18.77818.778 100,0 100,0
18.77741232712 Rezerva občine 18.77818.778 100,0 100,0

18.777409100 Proračunska rezerva 18.77818.778 100,0 100,0

Stran: 7 od 42



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo
SRP072 VP07 ZR7

(1) (2) (3) (3)/(2)
Indeks

(3)/(1)
Indeks

0042 Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo 1.604.6201.821.0511.818.205 88,1 88,3

65.45506 LOKALNA SAMOUPRAVA 72.02572.025 90,9 90,9

65.4550603 Dejavnost občinske uprave 72.02572.025 90,9 90,9

65.45506039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 72.02572.025 90,9 90,9
50.95542061141 Voda, komunalne storitve, telefon 57.48657.486 88,6 88,6

8.933402200 Električna energija 10.01510.015 89,2 89,2
24.429402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 25.93925.939 94,2 94,2

525402203 Voda in komunalne storitve 1.9201.920 27,3 27,3
1.895402204 Odvoz smeti 2.0862.086 90,8 90,8

10.153402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 11.68411.684 86,9 86,9
5.020402206 Poštnina in kurirske storitve 5.8425.842 85,9 85,9

14.50042061181 Nakup prevoznih sredstev 14.53914.539 99,7 99,7
14.500420101 Nakup avtomobilov 14.53914.539 99,7 99,7

36.32107 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 37.12537.125 97,8 97,8

36.3210703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 37.12537.125 97,8 97,8

5.96107039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 6.3386.338 94,1 94,1
20942072009 Reps 209209 100,0 100,0
209412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 209209 100,0 100,0

042072011 Štab civilne zaščite 376417 0,0 0,0
0402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 376417 0,0 0,0

20942072015 Kinološko društvo 209209 100,0 100,0
209412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 209209 100,0 100,0

1.69042072017 Gorska reševalna služba 1.6901.690 100,0 100,0
1.690412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.6901.690 100,0 100,0

Stran: 8 od 42



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo
SRP072 VP07 ZR7

(1) (2) (3) (3)/(2)
Indeks

(3)/(1)
Indeks

1.29242072019 Nakup opreme za CZ 1.2931.252 99,9 103,2
1.292420237 Nakup opreme za varovanje 1.2931.252 99,9 103,2

2.56142072023 Gasilski zavod Ravne na Koroškem 2.5612.561 100,0 100,0
2.561413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 2.5612.561 100,0 100,0

30.36007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 30.78730.787 98,6 98,6
26.54942072021 Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje 26.78726.787 99,1 99,1

238402099 Drugi splošni material in storitve 240240 99,2 99,2
13.353413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 13.35313.353 100,0 100,0
12.958431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 13.19413.194 98,2 98,2

3.81142072024 Vzdrževanje hidrantov 4.0004.000 95,3 95,3
3.811420233 Nakup gasilske opreme 4.0004.000 95,3 95,3

1.66308 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.6691.669 99,6 99,6

1.6630802 Policijska in kriminalistična dejavnost 1.6691.669 99,6 99,6

1.66308029001 Prometna varnost 1.6691.669 99,6 99,6
1.66342082016 Svet za preventivo v cestnem prometu 1.6691.669 99,6 99,6

1.663402099 Drugi splošni material in storitve 1.6691.669 99,6 99,6

57.58611 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 57.58657.586 100,0 100,0

57.5861104 Gozdarstvo 57.58657.586 100,0 100,0

57.58611049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 57.58657.586 100,0 100,0
57.58642112114 Gozdne ceste 57.58657.586 100,0 100,0

57.586402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 57.58655.500 100,0 103,8
0402504 Zavarovalne premije za objekte 02.086 --- 0,0

Stran: 9 od 42



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo
SRP072 VP07 ZR7

(1) (2) (3) (3)/(2)
Indeks

(3)/(1)
Indeks

1.044.13413 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.084.2881.084.288 96,3 96,3

1.044.1341302 Cestni promet in infrastruktura 1.084.2881.084.288 96,3 96,3

233.93013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 234.100230.000 99,9 101,7
154.06542132111 Letno vzdrževanje cest 154.100150.000 100,0 102,7

154.065402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 154.100150.000 100,0 102,7

79.86542132112 Zimska služba 80.00080.000 99,8 99,8
79.865402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 80.00080.000 99,8 99,8

653.26013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 662.586662.586 98,6 98,6
15.89242132133 Cesta Leše 15.89215.892 100,0 100,0

3.305402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.3053.305 100,0 100,0
12.587420402 Rekonstrukcije in adaptacije 12.58712.587 100,0 100,0

285.89842132142 Obnova lokalnih cest na turističnem območju Šentanel 290.649290.649 98,4 98,4
281.007420402 Rekonstrukcije in adaptacije 283.560283.560 99,1 99,1

4.891420801 Investicijski nadzor 7.0897.089 69,0 69,0

5.09042132143 Uvoz Glinik na Poljani 5.1835.183 98,2 98,2
5.090420402 Rekonstrukcije in adaptacije 5.1005.100 99,8 99,8

0420801 Investicijski nadzor 8383 0,0 0,0

20.08942132156 Cesta Suhi Vrh 21.14321.143 95,0 95,0
20.089420402 Rekonstrukcije in adaptacije 20.10020.100 100,0 100,0

0420801 Investicijski nadzor 1.0431.043 0,0 0,0

136.40042132157 Cesta Spodnja Jamnica 137.313137.313 99,3 99,3
133.515420402 Rekonstrukcije in adaptacije 133.583133.583 100,0 100,0

2.286420801 Investicijski nadzor 3.1303.130 73,0 73,0
599420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 600600 99,8 99,8

25.97242132209 Cesta Hartl-Ugasle peči 26.82026.820 96,8 96,8
24.170420402 Rekonstrukcije in adaptacije 25.00025.000 96,7 96,7
1.802420801 Investicijski nadzor 1.8201.820 99,0 99,0
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A. Bilanca odhodkov
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0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo
SRP072 VP07 ZR7

(1) (2) (3) (3)/(2)
Indeks

(3)/(1)
Indeks

25.00542132212 Cesta Prisoje 25.52825.528 98,0 98,0
25.005420402 Rekonstrukcije in adaptacije 25.00625.006 100,0 100,0

0420801 Investicijski nadzor 522522 0,0 0,0

137.47442132213 Obnova lokalnih cest na turističnem območju Kot 138.618138.618 99,2 99,2
135.110420402 Rekonstrukcije in adaptacije 135.237135.237 99,9 99,9

2.364420801 Investicijski nadzor 3.3813.381 69,9 69,9

1.44042132214 Cesta Pušnik 1.4401.440 100,0 100,0
1.440420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.4401.440 100,0 100,0

20.33813029003 Urejanje cestnega prometa 20.52823.628 99,1 86,1
13.57942132113 Prometna signalizacija 13.67818.778 99,3 72,3

13.579402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 13.67818.778 99,3 72,3

6.75942132146 Parkirišča v centru Prevalj 6.8504.850 98,7 139,4
6.759420402 Rekonstrukcije in adaptacije 6.8504.850 98,7 139,4

73.99113029004 Cestna razsvetljava 74.27967.719 99,6 109,3
47.70342122210 Električna energija javne razsvetljave 47.70745.297 100,0 105,3

31.605402200 Električna energija 31.60731.297 100,0 101,0
16.098402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 16.10014.000 100,0 115,0

1.01542122243 Soglasja 1.2521.252 81,1 81,1
1.015402099 Drugi splošni material in storitve 1.2521.252 81,1 81,1

25.27342122260 Novogradnja javne razsvetljave 25.32021.170 99,8 119,4
25.273420401 Novogradnje 25.32021.170 99,8 119,4

62.61513029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 92.795100.355 67,5 62,4
042132100 Projekt krožišče - Spar 6.78614.346 0,0 0,0
0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 6.78614.346 0,0 0,0

13.69342132211 Kolesarska in pešpot  Poljana-Holmec 13.95013.950 98,2 98,2
13.693420401 Novogradnje 13.95013.950 98,2 98,2
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(3)/(1)
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42.26342132534 Cesta Brančurnik-krožišče 62.87962.879 67,2 67,2
90402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 480480 18,8 18,8

42.173432200 Investicijski transferi v državni proračun 62.39962.399 67,6 67,6

6.65942132538 Kolesarska in pešpot Štopar - Poljana 9.1809.180 72,5 72,5
6.659420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 9.1809.180 72,5 72,5

10.12014 GOSPODARSTVO 20.86520.865 48,5 48,5

10.1201402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 20.86520.865 48,5 48,5

10.12014029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 20.86520.865 48,5 48,5
10.12042142517 Lokacijski načrt Lahovnik 20.86520.865 48,5 48,5

10.120420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.86520.865 48,5 48,5

253.13615 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 393.583390.737 64,3 64,8

214.0241502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 332.330329.484 64,4 65,0

51.45315029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 158.879158.879 32,4 32,4
2.02542152236 Koši za odpadke 2.0862.086 97,1 97,1

2.025402099 Drugi splošni material in storitve 2.0862.086 97,1 97,1

17.14642152420 Gradnja odlagališča (taksa za obremenjevanje tal) 56.33556.335 30,4 30,4
17.146431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 56.33556.335 30,4 30,4

21142152422 Zbirnje odpadkov 8762.086 24,1 10,1
211402203 Voda in komunalne storitve 8762.086 24,1 10,1

32.07142152428 Regijsko odlagališče 99.58298.372 32,2 32,6
297402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 1.7191.719 17,3 17,3

22.417412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 22.41722.417 100,0 100,0
0420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 23.04723.047 0,0 0,0

4.655420600 Nakup zemljišč 47.68947.689 9,8 9,8
4.702420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 4.7103.500 99,8 134,3
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162.57115029002 Ravnanje z odpadno vodo 173.451170.605 93,7 95,3
5.22642152141 Kanalizacija Šentanel 5.2265.226 100,0 100,0

5.226431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 5.2265.226 100,0 100,0

042152204 Kanalizacija Glavarstvo 10.85010.850 0,0 0,0
0431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 10.85010.850 0,0 0,0

12.62042152210 Odvajanje in čiščenje odpadnih vod 12.65012.650 99,8 99,8
12.620431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 12.65012.650 99,8 99,8

144.72542152440 Gradnja kanalizacije (taksa za obremenjevanje vode) 144.725141.879 100,0 102,0
144.725431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 144.725141.879 100,0 102,0

39.1121504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 61.25361.253 63,9 63,9

39.11215049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 61.25361.253 63,9 63,9
24.91142152157 Vodnogospodarski ukrepi ob cesti Spodnja Jamnica 25.03825.038 99,5 99,5

24.911420402 Rekonstrukcije in adaptacije 25.03825.038 99,5 99,5

14.20142152160 Vodnogospodarski ukrepi 36.21536.215 39,2 39,2
13.600402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 13.75913.759 98,8 98,8

0420402 Rekonstrukcije in adaptacije 19.95219.952 0,0 0,0
601420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.5042.504 24,0 24,0

136.20516 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 153.910153.910 88,5 88,5

46.2611603 Komunalna dejavnost 62.86562.865 73,6 73,6

19.90416039001 Oskrba z vodo 32.98232.982 60,4 60,4
3.73242162122 Odškodnine na vodozbirnem področju (Kadlec) 3.7323.732 100,0 100,0

3.732402799 Druge odškodnine in kazni 3.7323.732 100,0 100,0

76842162123 Odškodnine na vodozbirnem področju (Čuk) 1.5361.536 50,0 50,0
768402799 Druge odškodnine in kazni 1.5361.536 50,0 50,0
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2.50442162165 Vodovod Stražišče 13.56213.562 18,5 18,5
2.504431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 13.56213.562 18,5 18,5

11.24042162204 Vodovod Glavarstvo 12.10112.101 92,9 92,9
11.240431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 12.10112.101 92,9 92,9

1.66042162410 Analiza ustreznosti vode 1.8781.878 88,4 88,4
1.660402203 Voda in komunalne storitve 1.8781.878 88,4 88,4

042162534 Vodovod Brančurnik - krožišče 173173 0,0 0,0
0420402 Rekonstrukcije in adaptacije 173173 0,0 0,0

26.35716039003 Objekti za rekreacijo 29.88329.883 88,2 88,2
7.54742162231 Košnja javnih zelenic 8.3458.345 90,4 90,4

1.111402099 Drugi splošni material in storitve 1.8862.086 58,9 53,3
6.436402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 6.4596.259 99,6 102,8

13.57742162232 Spomladansko in jesensko čiščenje 13.73912.779 98,8 106,2
349402099 Drugi splošni material in storitve 500500 69,8 69,8

8.605402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 8.6097.929 100,0 108,5
4.623402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 4.6304.350 99,9 106,3

4.18542162233 Ureditev cvetličnih gred 5.2996.259 79,0 66,9
4.185402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.2996.259 79,0 66,9

1.04842162235 Otroška igrišča 2.5002.500 41,9 41,9
1.048420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 2.5002.500 41,9 41,9

89.9441605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 91.04591.045 98,8 98,8

62.39416059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 62.59462.594 99,7 99,7
62.39442162312 Vzdrževanje neprofitnih stanovanj 62.59462.594 99,7 99,7

62.394402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 62.59462.594 99,7 99,7
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27.55016059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 28.45128.451 96,8 96,8
13.71242162311 Upravništvo stanovanj 14.52215.932 94,4 86,1

13.712402199 Drugi posebni materiali in storitve 14.52215.932 94,4 86,1

74542162313 Prenos sredstev na SSRS in SOD 835835 89,2 89,2
745413200 Tekoči transferi v javne sklade 835835 89,2 89,2

13.09342162315 Stanovanjski rezervni sklad 13.09411.684 100,0 112,1
13.093409300 Sredstva proračunskih skladov 13.09411.684 100,0 112,1
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0043 Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 2.312.4962.397.6822.397.682 96,5 96,5

37.27104 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 39.30839.308 94,8 94,8

37.2710403 Druge skupne administrativne službe 39.30839.308 94,8 94,8

5.74304039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 6.5936.593 87,1 87,1
5.74343041120 Vzdrževanje spletnih strani občine 6.5936.593 87,1 87,1

5.457402099 Drugi splošni material in storitve 6.2596.259 87,2 87,2
286402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 334334 85,6 85,6

31.52804039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 32.71532.715 96,4 96,4
4.35543041844 Veseli december 4.3644.354 99,8 100,0

1.226402009 Izdatki za reprezentanco 1.2341.224 99,4 100,2
3.129413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 3.1303.130 100,0 100,0

3.44243041845 Občinski praznik 3.4503.450 99,8 99,8
1.518402009 Izdatki za reprezentanco 1.5201.520 99,9 99,9
1.629402099 Drugi splošni material in storitve 1.6301.630 99,9 99,9

295402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 300300 98,3 98,3

4.15643041846 Novoletni ognjemet 4.1564.156 100,0 100,0
4.156402099 Drugi splošni material in storitve 4.1564.156 100,0 100,0

10.97843041847 Jesenska srečanja 11.35711.357 96,7 96,7
3.107402009 Izdatki za reprezentanco 3.1543.964 98,5 78,4
7.448402099 Drugi splošni material in storitve 7.4526.642 100,0 112,1

423402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 751751 56,3 56,3

1.71943041848 Kulturni praznik 1.9651.975 87,5 87,0
216402009 Izdatki za reprezentanco 441451 49,0 47,9
365402099 Drugi splošni material in storitve 384384 95,1 95,1

1.138402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 1.1401.140 99,8 99,8
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2.04343041849 Sušnikovi dnevi 2.4612.461 83,0 83,0
0402009 Izdatki za reprezentanco 209209 0,0 0,0
0402099 Drugi splošni material in storitve 209209 0,0 0,0

2.043412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.0432.043 100,0 100,0

3.09943041852 Pustovanje 3.1013.101 99,9 99,9
804402099 Drugi splošni material in storitve 805805 99,9 99,9

2.295413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.2962.296 100,0 100,0

62643041853 Dan žena in materinski dan 626626 100,0 100,0
626402099 Drugi splošni material in storitve 626626 100,0 100,0

1.11043041854 Krojačkov dan 1.2351.235 89,9 89,9
0402099 Drugi splošni material in storitve 125125 0,0 0,0

1.110413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.1101.110 100,0 100,0

101.99006 LOKALNA SAMOUPRAVA 112.681112.681 90,5 90,5

10.5620601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 10.56210.562 100,0 100,0

10.56206019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 10.56210.562 100,0 100,0
10.56243061814 RRA - delovanje 10.56210.562 100,0 100,0

10.562412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 10.56210.562 100,0 100,0

91.4280603 Dejavnost občinske uprave 102.119102.119 89,5 89,5

74.66206039001 Administracija občinske uprave 84.68086.690 88,2 86,1
7.08843041121 Računalniške storitve 7.2197.219 98,2 98,2

7.088402007 Računalniške storitve 7.2197.219 98,2 98,2
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34.09343061120 Pisarniški material in storitve 38.86940.879 87,7 83,4
13.552402000 Pisarniški material in storitve 13.60313.353 99,6 101,5

652402001 Čistilni material in storitve 1.0021.252 65,1 52,1
360402003 Založniške in tiskarske storitve 1.4611.461 24,6 24,6

3.565402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 5.2005.200 68,6 68,6
5.736402006 Stroški oglaševalskih storitev 6.0496.259 94,8 91,6
3.673402009 Izdatki za reprezentanco 4.8776.677 75,3 55,0
6.555402099 Drugi splošni material in storitve 6.6776.677 98,2 98,2

9.04243061160 Študentsko delo in obvezna praksa 10.43210.432 86,7 86,7
9.042402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 10.43210.432 86,7 86,7

24.43943061180 Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom.opreme 28.16028.160 86,8 86,8
1.119420200 Nakup pisarniškega pohištva 1.2521.252 89,4 89,4
5.851420202 Nakup strojne računalniške opreme 7.9297.929 73,8 73,8
5.491420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 5.5085.508 99,7 99,7
3.454420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 3.4553.455 100,0 100,0

357420238 Nakup telekomunikacijske opreme 835835 42,8 42,8
8.118420239 Nakup audiovizualne opreme 8.3468.346 97,3 97,3

49420299 Nakup druge opreme in napeljav 835835 5,9 5,9

16.76606039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 17.43915.429 96,1 108,7
5.76443061142 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški 6.2566.256 92,1 92,1

1.897402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.8991.669 99,9 113,7
2.275402301 Vzdrževanje in popravila vozil 2.2862.086 99,5 109,1

162402304 Pristojbine za registracijo vozil 501501 32,3 32,3
1.430402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.5702.000 91,1 71,5

11.00243061150 Vzdrževanje poslovnih prostorov obč.uprave 11.1839.173 98,4 119,9
2.606402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.635835 98,9 312,1
3.144402504 Zavarovalne premije za objekte 3.2883.338 95,6 94,2
3.403402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 3.4103.200 99,8 106,3
1.849402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.8501.800 100,0 102,7
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8.64011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 19.32019.320 44,7 44,7

8.0601102 Program reforme kmetijstva in živilstva 18.65218.652 43,2 43,2

5.76511029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 15.85715.857 36,4 36,4
5.76543111913 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 15.85715.857 36,4 36,4

5.765410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 15.85715.857 36,4 36,4

2.29511029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 2.7952.795 82,1 82,1
043111914 Lokalne akcijske skupine 500500 0,0 0,0
0412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 500500 0,0 0,0

2.29543111920 Financiranje društev na področju kmetijstva 2.2952.295 100,0 100,0
2.295412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.2952.295 100,0 100,0

5801103 Splošne storitve v kmetijstvu 668668 86,8 86,8

58011039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 668668 86,8 86,8
58043111912 Stroški oskrbe najdenih mali živali 668668 86,8 86,8
580411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 668668 86,8 86,8

98.16213 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 99.22799.227 98,9 98,9

3.3381302 Cestni promet in infrastruktura 3.3383.338 100,0 100,0

3.33813029003 Urejanje cestnega prometa 3.3383.338 100,0 100,0
3.33843131942 Neprometne in usmerjevalne table 3.3383.338 100,0 100,0

3.338402199 Drugi posebni materiali in storitve 3.3383.338 100,0 100,0
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94.8241306 Telekomunikacije in pošta 95.88995.889 98,9 98,9

94.82413069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 95.88995.889 98,9 98,9
20.54443131950 Postavitev e-točke na Lešah 20.81120.811 98,7 98,7

9.122402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov 9.2409.240 98,7 98,7
5.372420202 Nakup strojne računalniške opreme 5.4425.442 98,7 98,7
6.050420238 Nakup telekomunikacijske opreme 6.1296.129 98,7 98,7

22.16443131951 Postavitev e-točke - Šentanel 8 22.43022.430 98,8 98,8
9.132402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov 9.2409.240 98,8 98,8
6.977420202 Nakup strojne računalniške opreme 7.0617.061 98,8 98,8
6.055420238 Nakup telekomunikacijske opreme 6.1296.129 98,8 98,8

29.95243131952 Postavitev e-točke na Uršlji gori 30.21830.218 99,1 99,1
11.774402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov 11.88011.880 99,1 99,1
7.000420202 Nakup strojne računalniške opreme 7.0617.061 99,1 99,1

11.178420238 Nakup telekomunikacijske opreme 11.27711.277 99,1 99,1

22.16443131953 Postavitev e-točke  - Šentanel 24 22.43022.430 98,8 98,8
9.132402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov 9.2409.240 98,8 98,8
6.977420202 Nakup strojne računalniške opreme 7.0617.061 98,8 98,8
6.055420238 Nakup telekomunikacijske opreme 6.1296.129 98,8 98,8

28.09314 GOSPODARSTVO 28.94628.946 97,1 97,1

18.9971402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 19.00019.000 100,0 100,0

18.99714029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 19.00019.000 100,0 100,0
18.99743141824 Alp Peca d.o.o. 19.00019.000 100,0 100,0

18.997412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 19.00019.000 100,0 100,0
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9.0961403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 9.9469.946 91,5 91,5

2.01314039001 Promocija občine 2.2262.226 90,4 90,4
2.01343141850 Zloženke in razglednice 2.2262.226 90,4 90,4

1.399402003 Založniške in tiskarske storitve 1.6001.600 87,4 87,4
614402099 Drugi splošni material in storitve 626626 98,1 98,1

7.08314039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 7.7207.720 91,8 91,8
3.13043141820 Financiranje društev na področju turizma 3.1303.130 100,0 100,0

3.130412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.1303.130 100,0 100,0

043141823 Turistično informacijski center 417417 0,0 0,0
0402099 Drugi splošni material in storitve 417417 0,0 0,0

3.95343142237 Oglasne table 4.1734.173 94,7 94,7
3.953402199 Drugi posebni materiali in storitve 4.1734.173 94,7 94,7

2.97616 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.3383.338 89,2 89,2

2.9761603 Komunalna dejavnost 3.3383.338 89,2 89,2

2.97616039004 Praznično urejanje naselij 3.3383.338 89,2 89,2
2.97643161851 Novoletna okrasitev 3.3383.338 89,2 89,2

2.976402099 Drugi splošni material in storitve 3.3383.338 89,2 89,2

84.63117 ZDRAVSTVENO VARSTVO 86.34086.340 98,0 98,0

19.2201702 Primarno zdravstvo 19.22119.221 100,0 100,0

19.22017029001 Dejavnost zdravstvenih domov 19.22119.221 100,0 100,0
17.72043171520 Diagnostični laboratorij v ZD Ravne 17.72117.721 100,0 100,0

17.720432300 Investicijski transferi javnim zavodom 17.72117.721 100,0 100,0
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1.50043171522 Nakup defibrilatorja 1.5001.500 100,0 100,0
1.500432300 Investicijski transferi javnim zavodom 1.5001.500 100,0 100,0

11.7451706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 11.80911.659 99,5 100,7

11.74517069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 11.80911.659 99,5 100,7
1.40143171518 Skupen boj proti odvisnosti 1.4241.424 98,4 98,4

1.401412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.4241.424 98,4 98,4

10.34443171521 Preventivno celjenje proti HPV 10.38510.235 99,6 101,1
10.344411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 10.38510.235 99,6 101,1

53.6661707 Drugi programi na področju zdravstva 55.31055.460 97,0 96,8

51.58817079001 Nujno zdravstveno varstvo 52.74852.748 97,8 97,8
51.58843171511 Zavarovanje oseb brez prejemkov 52.74852.748 97,8 97,8

51.588413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 52.74852.748 97,8 97,8

2.07817079002 Mrliško ogledna služba 2.5622.712 81,1 76,6
2.07843171512 Mrliški ogledi 2.5622.712 81,1 76,6

2.078411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.5622.712 81,1 76,6

835.66218 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 853.762853.762 97,9 97,9

1.1441802 Ohranjanje kulturne dediščine 1.9541.954 58,6 58,6

1.14418029002 Premična kulturna dediščina 1.9541.954 58,6 58,6
1.14443181632 Koroški pokrajinski muzej-dejavnost 1.9541.954 58,6 58,6

1.144411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.3281.328 86,1 86,1
0413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 626626 0,0 0,0
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581.9741803 Programi v kulturi 591.603591.603 98,4 98,4

111.85918039001 Knjižničarstvo in založništvo 112.972112.972 99,0 99,0
108.91743181631 Koroška osrednja knjižnica-dejavnost 109.771109.771 99,2 99,2

13.274402101 Knjige 13.27813.278 100,0 100,0
411402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 451451 91,1 91,1

58.049413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 58.04958.049 100,0 100,0
10.471413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 11.28111.281 92,8 92,8
26.712413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 26.71226.712 100,0 100,0

2.94243181645 Po poteh koroške kulturne dediščine 3.2013.201 91,9 91,9
2.942402099 Drugi splošni material in storitve 3.2013.201 91,9 91,9

43.61518039003 Ljubiteljska kultura 45.33545.335 96,2 96,2
33.38343181610 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture 33.38333.383 100,0 100,0

33.383412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 33.38333.383 100,0 100,0

1.88643181627 Sofinanciranje programov JSKD Ravne 3.6063.606 52,3 52,3
1.886412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.6063.606 52,3 52,3

8.34643181629 Sofinanciranje programov kulturnih društev 8.3468.346 100,0 100,0
8.346412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 8.3468.346 100,0 100,0

7.01018039004 Mediji in avdiovizualna kultura 7.0507.050 99,4 99,4
7.01043181843 Izdaja časopisa 7.0507.050 99,4 99,4

7.010402003 Založniške in tiskarske storitve 7.0507.050 99,4 99,4

419.49018039005 Drugi programi v kulturi 426.246426.246 98,4 98,4
130.84943181634 Rekonstrukcija knjižnice v DD 130.900130.650 100,0 100,2

125.021420402 Rekonstrukcije in adaptacije 125.021125.021 100,0 100,0
2.457420801 Investicijski nadzor 2.4693.969 99,5 61,9
3.371420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.4101.660 98,9 203,1
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8.34643181636 Rekonstrukcija Mohorjeve hiše 9.1819.181 90,9 90,9
8.346402799 Druge odškodnine in kazni 8.3468.346 100,0 100,0

0420402 Rekonstrukcije in adaptacije 835835 0,0 0,0

280.29543181640 Vzdrževanje Družbenega doma 286.165286.415 98,0 97,9
9.931402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 10.43210.432 95,2 95,2

257.176420402 Rekonstrukcije in adaptacije 259.408259.408 99,1 99,1
3.360420801 Investicijski nadzor 5.0755.075 66,2 66,2
9.828420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 11.25011.500 87,4 85,5

252.5441805 Šport in prostočasne aktivnosti 260.205260.205 97,1 97,1

250.22718059001 Programi športa 256.885256.885 97,4 97,4
40.95243181710 Financiranje športnih društev po programih 41.72941.729 98,1 98,1

40.952412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 41.72941.729 98,1 98,1

2.07643181720 Financiranje športa v vrtcih in šolah 2.5842.584 80,3 80,3
2.076413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.5842.584 80,3 80,3

26.10643181735 Vzdrževanje športnih objektov - igrišče in Ugasle peči 1 27.17027.170 96,1 96,1
7.005402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 8.0008.000 87,6 87,6
1.207402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 1.2701.270 95,0 95,0

17.894420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 17.90017.900 100,0 100,0

1.44343181744 Nakup in vzdrževanje športne opreme 2.0862.086 69,2 69,2
1.443420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 2.0862.086 69,2 69,2

14.83943181745 Upravljanje telovadnice in športnih objektov 15.51515.515 95,6 95,6
14.839402199 Drugi posebni materiali in storitve 15.51515.515 95,6 95,6

1.93043181750 Promocijske športne prireditve 2.0862.086 92,5 92,5
1.930402099 Drugi splošni material in storitve 2.0862.086 92,5 92,5

78.32243181752 Kegljišče v Družbenem domu 78.52178.521 99,8 99,8
78.322420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 78.52178.521 99,8 99,8
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18.29943181754 Sanacija gradbene jame ob nogometnem igrišču 18.98718.987 96,4 96,4
18.299420402 Rekonstrukcije in adaptacije 18.98718.987 96,4 96,4

62.11043181755 Športno rekreacijski kompleks štadion Prevalje 64.03464.034 97,0 97,0
60.673420401 Novogradnje 62.59462.594 96,9 96,9
1.197420801 Investicijski nadzor 1.2001.200 99,8 99,8

240420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 240240 100,0 100,0

4.15043181756 Športni objekt Leše 4.1734.173 99,5 99,5
4.150420401 Novogradnje 4.1734.173 99,5 99,5

2.31718059002 Programi za mladino 3.3203.320 69,8 69,8
2.31743181746 Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami 3.3203.320 69,8 69,8

2.317411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.3203.320 69,8 69,8

1.004.98219 IZOBRAŽEVANJE 1.035.4141.035.414 97,1 97,1

504.2711902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 525.566525.566 96,0 96,0

504.27119029001 Vrtci 525.566525.566 96,0 96,0
450.88643191311 Vrtec Prevalje-redna dejavnost 472.047473.847 95,5 95,2

406.637411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 421.386423.186 96,5 96,1
19.480413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 23.45523.455 83,1 83,1
3.322413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 3.6683.668 90,6 90,6
7.932413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 9.8919.891 80,2 80,2

289413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 419419 69,0 69,0
13.226432300 Investicijski transferi javnim zavodom 13.22813.228 100,0 100,0

8.22043191312 Novogradnja vrtca 8.3468.346 98,5 98,5
8.220420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 8.3468.346 98,5 98,5

43.52143191320 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine 43.52941.729 100,0 104,3
43.521411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 43.52941.729 100,0 104,3
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1.64443191321 Sofinanciranje  vrtca bolnišničnega oddelka 1.6441.644 100,0 100,0
1.644411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 1.6441.644 100,0 100,0

326.4041903 Primarno in sekundarno izobraževanje 330.459330.459 98,8 98,8

311.36119039001 Osnovno šolstvo 315.373315.373 98,7 98,7
235.24343191210 Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje 235.307235.307 100,0 100,0

6.009411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 6.0736.073 99,0 99,0
28.635413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 28.63528.635 100,0 100,0
5.610413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 5.6105.610 100,0 100,0

194.563413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 194.563194.563 100,0 100,0
426413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 426426 100,0 100,0

52.39943191215 Rekonstrukcija učilnic za potrebe devetletke 52.47052.470 99,9 99,9
4.940420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 5.0085.008 98,6 98,6

47.459432300 Investicijski transferi javnim zavodom 47.46247.462 100,0 100,0

14.18343191226 Nakup računolnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje 17.58017.580 80,7 80,7
14.183432300 Investicijski transferi javnim zavodom 17.58017.580 80,7 80,7

9.53643191231 Juričev Drejček 9.5859.585 99,5 99,5
9.536413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 9.5859.585 99,5 99,5

043191237 Tretja osnovna šola SG 431431 0,0 0,0
0413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 431431 0,0 0,0

14.66919039002 Glasbeno šolstvo 14.66914.669 100,0 100,0
14.66943191232 Glasbena šola Ravne na Koroškem 14.66914.669 100,0 100,0

13.392413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 13.39213.392 100,0 100,0
1.277413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 1.2771.277 100,0 100,0

37419039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 417417 89,7 89,7
37443191233 Gimnazija Ravne (gibanje mladi raziskovalci Koroške) 417417 89,7 89,7
374413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 417417 89,7 89,7
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1.7341904 Terciarno izobraževanje 1.7341.734 100,0 100,0

1.73419049002 Visokošolsko izobraževanje 1.7341.734 100,0 100,0
1.73443191235 Kovivis 1.7341.734 100,0 100,0

1.734412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.7341.734 100,0 100,0

6261905 Drugi izobraževalni programi 626626 100,0 100,0

62619059001 Izobraževanje odraslih 626626 100,0 100,0
62643191234 Teden vseživljenjskega učenja 626626 100,0 100,0
626412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 626626 100,0 100,0

171.9471906 Pomoči šolajočim 177.029177.029 97,1 97,1

171.13719069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 175.946175.946 97,3 97,3
146.88243191220 Prevozi šolskih otrok 149.052149.052 98,5 98,5

146.882411900 Regresiranje prevozov v šolo 149.052149.052 98,5 98,5

11.72943191222 Regresiranje potovanj mladine 12.21812.218 96,0 96,0
11.729411901 Regresiranje potovanj mladine 12.21812.218 96,0 96,0

4.04843191223 Subvencioniranje šole v naravi 4.0484.048 100,0 100,0
4.048411902 Doplačila za šolo v naravi 4.0484.048 100,0 100,0

5.26743191224 Subvencioniranje šolske prehrane 5.2675.267 100,0 100,0
5.267411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 5.2675.267 100,0 100,0

3.21143191225 Denarne nagrade in priznanja 5.3615.361 59,9 59,9
232402009 Izdatki za reprezentanco 835835 27,8 27,8

2.979411908 Denarne nagrade in priznanja 4.5264.526 65,8 65,8

81019069003 Štipendije 1.0831.083 74,8 74,8
81043191236 Koroška štipendijska shema 1.0831.083 74,8 74,8
810412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.0831.083 74,8 74,8
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Indeks

(3)/(1)
Indeks

110.08920 SOCIALNO VARSTVO 119.346119.346 92,2 92,2

9.9032002 Varstvo otrok in družine 12.33812.338 80,3 80,3

9.90320029001 Drugi programi v pomoč družini 12.33812.338 80,3 80,3
6.03043201401 Denarna pomoč ob rojstvu otroka 8.2208.220 73,4 73,4

6.030411103 Darilo ob rojstvu otroka 8.2208.220 73,4 73,4

3.87343201421 Psihosocialna pomoč družinam 4.1184.118 94,1 94,1
3.873411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.1184.118 94,1 94,1

100.1862004 Izvajanje programov socialnega varstva 107.008107.008 93,6 93,6

1.52520049001 Centri za socialno delo 1.5251.525 100,0 100,0
1.52543201477 11.šola šala 1.5251.525 100,0 100,0

1.525411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.5251.525 100,0 100,0

17.53920049002 Socialno varstvo invalidov 18.49619.196 94,8 91,4
5.81343201432 Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi 6.6776.677 87,1 87,1

5.813411909 Regresiranje oskrbe v domovih 6.6776.677 87,1 87,1

11.72643201433 Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni center 11.81912.519 99,2 93,7
11.726411909 Regresiranje oskrbe v domovih 11.81912.519 99,2 93,7

36.68820049003 Socialno varstvo starih 36.94034.740 99,3 105,6
23.55543201420 Oskrba na domu 23.75220.552 99,2 114,6

19.591411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 19.78816.588 99,0 118,1
2.012413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 2.0122.012 100,0 100,0

284413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 284284 100,0 100,0
1.631413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.6311.631 100,0 100,0

37413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 3737 100,0 100,0

13.13343201431 Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi 13.18814.188 99,6 92,6
13.133411909 Regresiranje oskrbe v domovih 13.18814.188 99,6 92,6

Stran: 28 od 42



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve
SRP072 VP07 ZR7

(1) (2) (3) (3)/(2)
Indeks

(3)/(1)
Indeks

31.23720049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 35.34436.844 88,4 84,8
42843101486 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev 5002.000 85,6 21,4

0411911 Plačilo pogrebnin 02.000 --- 0,0
428411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 5000 85,6 ---

29.45943171435 Subvencioniranje najemnin 33.38333.383 88,3 88,3
29.459411920 Subvencioniranje stanarin 33.38333.383 88,3 88,3

1.35043201476 Socialna pomoč 1.4611.461 92,4 92,4
0411213 Denarna socialna pomoč 01.461 --- 0,0

1.350411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 1.4610 92,4 ---

13.19720049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 14.70314.703 89,8 89,8
59843201443 Rdeči križ (javna dela) 718718 83,3 83,3
598411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 718718 83,3 83,3

4.17343201450 Financiranje društev na področju sociale in zdravstva 4.1734.173 100,0 100,0
4.173412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4.1734.173 100,0 100,0

6.00643201521 Rdeči križ (plače) 7.3927.392 81,3 81,3
4.456413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 4.6594.659 95,6 95,6

542413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 772772 70,2 70,2
1.008413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.9611.961 51,4 51,4

2.42043201524 Letovanje otrok na Krku 2.4202.420 100,0 100,0
2.420411901 Regresiranje potovanj mladine 2.4202.420 100,0 100,0

Stran: 29 od 42



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora
SRP072 VP07 ZR7

(1) (2) (3) (3)/(2)
Indeks

(3)/(1)
Indeks

0044 Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora 203.499252.587252.587 80,6 80,6

79301 POLITIČNI SISTEM 1.1611.161 68,3 68,3

7930101 Politični sistem 1.1611.161 68,3 68,3

79301019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 1.1611.161 68,3 68,3
79344011169 Občinske volitve 1.1611.161 68,3 68,3

54402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 6060 90,0 90,0
0411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 306306 0,0 0,0

739412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 795795 93,0 93,0

28.31604 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 35.30535.305 80,2 80,2

3.3820401 Kadrovska uprava 3.6773.677 92,0 92,0

3.38204019001 Vodenje kadrovskih zadev 3.6773.677 92,0 92,0
3.38244061164 Občinske nagrade 3.6773.677 92,0 92,0

958402099 Drugi splošni material in storitve 1.2521.252 76,5 76,5
2.424411908 Denarne nagrade in priznanja 2.4252.425 100,0 100,0

24.9340403 Druge skupne administrativne službe 31.62831.628 78,8 78,8

6.63904039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 7.4257.425 89,4 89,4
5.25844041120 Objave občinskih predpisov 5.4255.425 96,9 96,9

5.258402006 Stroški oglaševalskih storitev 5.4255.425 96,9 96,9

1.38144041121 Katalog informacij javnega značaja 2.0002.000 69,1 69,1
1.381402099 Drugi splošni material in storitve 2.0002.000 69,1 69,1

18.29504039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 24.20324.203 75,6 75,6
6.25944041160 Avtorski honorarji-cenitve 7.5117.511 83,3 83,3

6.259402901 Plačila avtorskih honorarjev 7.5117.511 83,3 83,3

Stran: 30 od 42



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora
SRP072 VP07 ZR7

(1) (2) (3) (3)/(2)
Indeks

(3)/(1)
Indeks

12.03644041167 Sodni stroški 16.69216.692 72,1 72,1
12.036402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 16.69216.692 72,1 72,1

8.00806 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.1299.129 87,7 87,7

8.0080603 Dejavnost občinske uprave 9.1299.129 87,7 87,7

8.00806039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 9.1299.129 87,7 87,7
8.00844061144 Najem računalniške opreme in NUSZ 9.1299.129 87,7 87,7

5.857402604 Najem strojne računalniške opreme 6.6776.677 87,7 87,7
2.151402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 2.4522.452 87,7 87,7

166.38216 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 206.992206.992 80,4 80,4

47.0041602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 80.99399.693 58,0 47,2

016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 12.51912.519 0,0 0,0
044162524 Programska oprema GIS 12.51912.519 0,0 0,0
0420202 Nakup strojne računalniške opreme 12.51912.519 0,0 0,0

47.00416029003 Prostorsko načrtovanje 68.47487.174 68,7 53,9
17.28044162290 Svetovanje na področju urejanja prostora 17.52617.526 98,6 98,6

17.280402938 Prejemki zunanjih sodelavcev 17.52617.526 98,6 98,6

044162447 Ureditev območja Polje 8.3468.346 0,0 0,0
0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 8.3468.346 0,0 0,0

29.20844162525 Občinski prostorski načrt (ex.strategija) 29.21029.210 100,0 100,0
29.208420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 29.21029.210 100,0 100,0

044162527 Program opremljanja stavbnih zemljišč 2.16520.865 0,0 0,0
0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.16520.865 0,0 0,0

Stran: 31 od 42



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora
SRP072 VP07 ZR7

(1) (2) (3) (3)/(2)
Indeks

(3)/(1)
Indeks

51644162528 Regijski prostorski GIS 1. faza 11.22711.227 4,6 4,6
516412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 11.22711.227 4,6 4,6

119.3781606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 125.999107.299 94,8 111,3

24.49516069001 Urejanje občinskih zemljišč 30.54528.845 80,2 84,9
22.62344162242 Geodetska dela 22.70021.000 99,7 107,7

22.623402999 Drugi operativni odhodki 22.70021.000 99,7 107,7

1.87244162250 Odškodnine za služnost 7.8457.845 23,9 23,9
1.872402799 Druge odškodnine in kazni 7.8457.845 23,9 23,9

94.88316069002 Nakup zemljišč 95.45478.454 99,4 120,9
94.88344162251 Nakup zemljišč 95.45478.454 99,4 120,9

94.883420600 Nakup zemljišč 95.45478.454 99,4 120,9

Stran: 32 od 42



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0050 - Krajevna skupnost Holmec
SRP072 VP07 ZR7

(1) (2) (3) (3)/(2)
Indeks

(3)/(1)
Indeks

0050 Krajevna skupnost Holmec 2.2185.5155.515 40,2 40,2

13604 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.0872.087 6,5 6,5

1360403 Druge skupne administrativne službe 2.0872.087 6,5 6,5

13604039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.0872.087 6,5 6,5
13650040001 Dan žena in materinski dan 209209 65,1 65,1
136402009 Izdatki za reprezentanco 209209 65,1 65,1

050040002 1.maj - praznik dela 626626 0,0 0,0
0402009 Izdatki za reprezentanco 334334 0,0 0,0
0412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 292292 0,0 0,0

050040003 Krajevni praznik (26.junij) 626626 0,0 0,0
0402009 Izdatki za reprezentanco 417417 0,0 0,0
0412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 209209 0,0 0,0

050040004 Zaključek leta 626626 0,0 0,0
0402009 Izdatki za reprezentanco 334334 0,0 0,0
0413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 292292 0,0 0,0

1.21306 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.3572.357 51,5 51,5

1.2130602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 2.3572.357 51,5 51,5

1.21306029001 Delovanje ožjih delov občin 2.3572.357 51,5 51,5
1.21350060005 Delovanje sveta KS Holmec 2.3572.357 51,5 51,5

66401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 119119 55,5 55,5
0402000 Pisarniški material in storitve 125125 0,0 0,0

40402099 Drugi splošni material in storitve 131131 30,5 30,5
1.107402905 Sejnine udeležencem odborov 1.9821.982 55,9 55,9

Stran: 33 od 42



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0050 - Krajevna skupnost Holmec
SRP072 VP07 ZR7

(1) (2) (3) (3)/(2)
Indeks

(3)/(1)
Indeks

36813 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 570570 64,6 64,6

3681302 Cestni promet in infrastruktura 570570 64,6 64,6

36813029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 570570 64,6 64,6
36850130011 Ureditev pešpoti Poljana - Holmec 570570 64,6 64,6
368420501 Obnove 570570 64,6 64,6

16714 GOSPODARSTVO 167167 100,0 100,0

1671403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 167167 100,0 100,0

16714039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 167167 100,0 100,0
16750140010 Turistično društvo Poljana 167167 100,0 100,0
167412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 167167 100,0 100,0

33418 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 334334 100,0 100,0

2091803 Programi v kulturi 209209 100,0 100,0

20918039003 Ljubiteljska kultura 209209 100,0 100,0
20950180008 Kulturno društvo Holmec 209209 100,0 100,0
209412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 209209 100,0 100,0

1251805 Šport in prostočasne aktivnosti 125125 100,0 100,0

12518059001 Programi športa 125125 100,0 100,0
12550180009 Športno društvo Holmec 125125 100,0 100,0
125412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 125125 100,0 100,0

Stran: 34 od 42



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0060 - Krajevna skupnost Leše
SRP072 VP07 ZR7

(1) (2) (3) (3)/(2)
Indeks

(3)/(1)
Indeks

0060 Krajevna skupnost Leše 3.5605.3255.325 66,9 66,9

1.07804 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.4131.413 76,3 76,3

1.0780403 Druge skupne administrativne službe 1.4131.413 76,3 76,3

1.07804039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.4131.413 76,3 76,3
7560040001 Dan žena in materinski dan 7575 100,0 100,0
75402009 Izdatki za reprezentanco 7575 100,0 100,0

12560040002 Kulturni praznik 126126 99,2 99,2
125402009 Izdatki za reprezentanco 126126 99,2 99,2

87860040003 Krajevni praznik Leše 878878 100,0 100,0
28402009 Izdatki za reprezentanco 2828 100,0 100,0

850402099 Drugi splošni material in storitve 850850 100,0 100,0

060040004 Zaključek leta 334334 0,0 0,0
0402009 Izdatki za reprezentanco 209209 0,0 0,0
0402099 Drugi splošni material in storitve 125125 0,0 0,0

1.88206 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.1623.162 59,5 59,5

1.8820602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.1623.162 59,5 59,5

1.88206029001 Delovanje ožjih delov občin 3.1623.162 59,5 59,5
1.88260060005 Delovanje sveta KS Leše 3.1623.162 59,5 59,5

70401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 7070 100,0 100,0
0402000 Pisarniški material in storitve 209209 0,0 0,0

462402009 Izdatki za reprezentanco 789789 58,6 58,6
11402099 Drugi splošni material in storitve 209209 5,3 5,3
0402399 Drugi prevozni in transportni stroški 543543 0,0 0,0

20402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 2020 100,0 100,0
151402402 Stroški prevoza v državi 152152 99,3 99,3

1.168402905 Sejnine udeležencem odborov 1.1701.170 99,8 99,8

Stran: 35 od 42



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0060 - Krajevna skupnost Leše
SRP072 VP07 ZR7

(1) (2) (3) (3)/(2)
Indeks

(3)/(1)
Indeks

014 GOSPODARSTVO 150150 0,0 0,0

01403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 150150 0,0 0,0

014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 150150 0,0 0,0
060140010 Društvo za razvoj Leš 150150 0,0 0,0
0412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 150150 0,0 0,0

30018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 300300 100,0 100,0

1501803 Programi v kulturi 150150 100,0 100,0

15018039003 Ljubiteljska kultura 150150 100,0 100,0
15060180009 Kulturno društvo Leše 150150 100,0 100,0
150412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 150150 100,0 100,0

1501805 Šport in prostočasne aktivnosti 150150 100,0 100,0

15018059001 Programi športa 150150 100,0 100,0
15060180006 Športno društvo Leše 150150 100,0 100,0
150412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 150150 100,0 100,0

15019 IZOBRAŽEVANJE 150150 100,0 100,0

1501903 Primarno in sekundarno izobraževanje 150150 100,0 100,0

15019039001 Osnovno šolstvo 150150 100,0 100,0
15060190008 Novoletna obdaritev 150150 100,0 100,0
150413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 150150 100,0 100,0

Stran: 36 od 42



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0060 - Krajevna skupnost Leše
SRP072 VP07 ZR7

(1) (2) (3) (3)/(2)
Indeks

(3)/(1)
Indeks

15020 SOCIALNO VARSTVO 150150 100,0 100,0

1502004 Izvajanje programov socialnega varstva 150150 100,0 100,0

15020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 150150 100,0 100,0
15060200011 Rdeči križ 150150 100,0 100,0
150412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 150150 100,0 100,0

Stran: 37 od 42



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0070 - Krajevna skupnost Šentanel
SRP072 VP07 ZR7

(1) (2) (3) (3)/(2)
Indeks

(3)/(1)
Indeks

0070 Krajevna skupnost Šentanel 10.07711.91711.917 84,6 84,6

74604 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.0021.002 74,5 74,5

7460403 Druge skupne administrativne službe 1.0021.002 74,5 74,5

74604039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.0021.002 74,5 74,5
10070040001 Dan žena 127167 78,7 59,9
100402009 Izdatki za reprezentanco 127167 78,7 59,9

64670040002 Krajevni praznik 666626 97,0 103,2
450402009 Izdatki za reprezentanco 457417 98,5 107,9
196402099 Drugi splošni material in storitve 209209 93,8 93,8

070040003 Kulturni praznik 126126 0,0 0,0
0402009 Izdatki za reprezentanco 6363 0,0 0,0
0411908 Denarne nagrade in priznanja 6363 0,0 0,0

070040004 Miklavževanje 8383 0,0 0,0
0402009 Izdatki za reprezentanco 8383 0,0 0,0

1.87206 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.6382.638 71,0 71,0

1.8720602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 2.6382.638 71,0 71,0

1.87206029001 Delovanje ožjih delov občin 2.6382.638 71,0 71,0
1.87270060005 Delovanje sveta KS Šentanel 2.6382.638 71,0 71,0

37401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 5353 69,8 69,8
417402009 Izdatki za reprezentanco 900910 46,3 45,8
615402099 Drugi splošni material in storitve 619619 99,4 99,4
183402200 Električna energija 190180 96,3 101,7
620402905 Sejnine udeležencem odborov 876876 70,8 70,8

Stran: 38 od 42



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0070 - Krajevna skupnost Šentanel
SRP072 VP07 ZR7

(1) (2) (3) (3)/(2)
Indeks

(3)/(1)
Indeks

10411 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 104104 100,0 100,0

1041102 Program reforme kmetijstva in živilstva 104104 100,0 100,0

10411029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 104104 100,0 100,0
10470100007 Sadjarsko društvo 104104 100,0 100,0
104412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 104104 100,0 100,0

10414 GOSPODARSTVO 104104 100,0 100,0

1041403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 104104 100,0 100,0

10414039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 104104 100,0 100,0
10470140013 Turistično društvo Šentanel 104104 100,0 100,0
104412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 104104 100,0 100,0

6.70916 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 6.8016.801 98,7 98,7

6.7091603 Komunalna dejavnost 6.8016.801 98,7 98,7

6.70916039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 6.8016.801 98,7 98,7
6.70970160010 Ureditev mrliške vežice 6.7186.718 99,9 99,9

6.709420501 Obnove 6.7186.718 99,9 99,9

070160011 Grob Luke Kramolca 8383 0,0 0,0
0402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 8383 0,0 0,0

20818 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 934934 22,3 22,3

01802 Ohranjanje kulturne dediščine 726726 0,0 0,0

018029001 Nepremična kulturna dediščina 726726 0,0 0,0
070180008 Spomenik - Šentanel 726726 0,0 0,0
0402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 726726 0,0 0,0

Stran: 39 od 42



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0070 - Krajevna skupnost Šentanel
SRP072 VP07 ZR7

(1) (2) (3) (3)/(2)
Indeks

(3)/(1)
Indeks

1041803 Programi v kulturi 104104 100,0 100,0

10418039003 Ljubiteljska kultura 104104 100,0 100,0
10470180012 Kulturno društvo Šentanel 104104 100,0 100,0
104412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 104104 100,0 100,0

1041805 Šport in prostočasne aktivnosti 104104 100,0 100,0

10418059001 Programi športa 104104 100,0 100,0
10470180014 Športno društvo Šentanel 104104 100,0 100,0
104412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 104104 100,0 100,0

33419 IZOBRAŽEVANJE 334334 100,0 100,0

3341903 Primarno in sekundarno izobraževanje 334334 100,0 100,0

33419039001 Osnovno šolstvo 334334 100,0 100,0
33470190006 Novoletna obdaritev 334334 100,0 100,0
334413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 334334 100,0 100,0

Stran: 40 od 42



B. Račun finančnih terjatev in naložb

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve
SRP072 VP07 ZR7

(1) (2) (3) (3)/(2)
Indeks

(3)/(1)
Indeks

0043 Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 1.5001.5001.500 100,0 100,0

1.50011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1.5001.500 100,0 100,0

1.5001102 Program reforme kmetijstva in živilstva 1.5001.500 100,0 100,0

1.50011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 1.5001.500 100,0 100,0
1.50043111914 Lokalne akcijske skupine 1.5001.500 100,0 100,0

1.500441500 Povečanje drugih finančnih naložb 1.5001.500 100,0 100,0

Stran: 41 od 42



C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0041 - Oddelek za proračun in finance
SRP072 VP07 ZR7

(1) (2) (3) (3)/(2)
Indeks

(3)/(1)
Indeks

0041 Oddelek za proračun in finance 56.37858.87858.878 95,8 95,8

56.37822 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 58.87858.878 95,8 95,8

56.3782201 Servisiranje javnega dolga 58.87858.878 95,8 95,8

56.37822019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 58.87858.878 95,8 95,8
56.37841221101 Odplačilo kredita (glavnica in obresti) 58.87858.878 95,8 95,8

46.447550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 48.94748.947 94,9 94,9
9.931550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti 9.9319.931 100,0 100,0

Stran: 42 od 42


