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1. SPLOŠNI DEL 
A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prihodki prora�una 

70 - DAV�NI PRIHODKI 
Vrednost: 4.722.631 € 

700 - Davki na dohodek in dobi�ek 
Vrednost: 3.691.723 € 

Med davke na dohodek in dobi�ek je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe v 
višini 3.691.723 EUR. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom dolo�enih 
nalog. 
Ministrstvo za finance je na podlagi  14. in 16. �lena Zakona o financiranju ob�in (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 
- Odl. US , 57/08, 36/11 in 14/15 ZUUJFO v nadaljevanju: ZFO-1) po sprejetju državnega prora�una ob�inam 
dolžno posredovati zneske o prihodkih ob�ine za financiranje primerne porabe (v nadaljevanju: dohodnina) in 
zneske finan�ne izravnave, na�in izra�una primerne porabe ob�in opredeljuje 13. �len ZFO-1. Primerna poraba 
ob�ine je za posamezno ob�ino in za posamezno prora�unsko leto, ugotovljen primeren obseg sredstev za 
financiranje z zakonom dolo�enih nalog. Višino ugotovi Ministrstvo za finance po ena�bi, ki je navedena v 13. �lenu 
ZFO-1.  

Elementi, ki vplivajo na višino so: 
- povpre�nina 
- število prebivalcev ob�ine 
- korekcijski faktor (površina ob�ine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci, mlajši od 15 let in prebivalci, 
starejši od 65 let). 

Ministrstvo za finance je dne 10.10.2017 z dopisom obvestilo ob�ine o Prora�unskem priro�niku za pripravo 
prora�una ob�ine za leto 2018. Osnova za pripravo predloga prora�una za leto 2018 je Jesenska napoved 
gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj. Prav tako so 10.10.2017 bili objavljeni 
predhodni podatki o izra�unu primerne porabe ob�in, dohodnine in finan�ne izravnave za leti 2018 in 2019. Pri 
predhodnem izra�unu primerne porabe ob�in, dohodnine in finan�ne izravnave je za leto 2018 upoštevana 
povpre�nina v višini 551,00 EUR in za leto 2019 v višini 558 EUR, ki je predlagana v predlogu zakona, ki ureja 
izvrševanje prora�una države za leti 2018 in 2019. Hkrati je upoštevano, da ob�inam pri katerih prihodki od 
dohodnine iz tretjega odstavka 6. �lena ZFO-1, izra�unani na podlagi 14.�lena ZFO-1, presegajo primerno porabo, ti 
prihodki v letu 2018 pripadajo do 85 % in v letu 2019 do 100% razlike med primerno porabo in prihodki od 
dohodnine iz tretjega odstavka 6. �lena ZFO-1, izra�un na podlagi 14. �lena ZFO-1.Zakon o izvrševanju prora�una 
za leti 2018 in 2019 je bil sprejet v za�etku decembra 2017. 

703 - Davki na premoženje 
Vrednost: 750.141 € 

Med davki na premoženje predstavlja najve�ji delež davek na nepremi�nine (konto 703 in sicer nadomestilo za 
uporabo stavbnih zemljiš�). Nadomestilo je ocenjeno v višini 635.332 EUR. Prihodki od davka na premi�nine so 
predvideni v višini 352 EUR. Predvideni prihodki iz naslova davka na dediš�ine in darila (konto 7032 ) so v višini 
25.450,00 EUR. Pri prihodkih od davka na promet nepremi�nin in finan�no premoženje (konto 7033) planiramo v 
letu 2018 prilive v višini 89.007 EUR. 
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704 - Doma�i davki na blago in storitve 
Vrednost: 280.767 € 

Med davke na posebne storitve (konto 7044) je uvrš�en davek na dobitke od iger na sre�o, ki je ocenjen v 
višini5.000 EUR. Med dav�nimi prihodki so tudi drugi davki in storitve (konto 7047) kamor je uvrš�ena okoljska 
dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 175.589 EUR za leto 2018 in turisti�ne 
takse, ki so planirane v višini 9.000 EUR. Ob�inske takse od pravnih oseb so ocenjene v višini 4.500 EUR, od 
fizi�nih oseb in zasebnikov 9.000 EUR, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v višini 11.000 EUR.V okviru 
drugih davkov na blago in storitve se izkazujejo tudi prihodki iz naslova prihodkov okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 66.677 EUR.  

  

71 - NEDAV�NI PRIHODKI 
Vrednost: 934.247 € 

710 - Udeležba na dobi�ku in dohodki od premoženja 
Vrednost: 445.452 € 

Med nedav�nimi prihodki predstavljajo najve�ji delež prihodki od premoženja (konto 7103), ki so planirani v skupni 
višini 417.274 EUR. Najve�ji delež predstavljajo prihodki od najemnin za infrastrukturo oddano v najem javnemu 
komunalnemu podjetju (LOG d.o.o.) in oddano v najem javnemu podjetju KOCEROD d.o.o. za zbiranje, odvoz in 
odlaganje komunalnih odpadkov in izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti. Prihodki od najemnin za premi�no 
opremo - Kocerod so planirani v višini 16.280 EUR. 

Storitev obveznih ob�inskih GJS Planirana najemnina 2018 (v €/leto) 

Oskrba s pitno vodo: 50.189,47  
Odvajanje odpadnih voda: 101.367,91 
Zbiranje in odvoz kom. odpadkov: 802,92 
Pokopališ�e - objekt Barbara: 6.001,2 
Ravnanje z odpadki: 57.351 
Zbirni center Lokovica: 3.472,58 
pora�un za leto 2017 in najemnine za tržnico 

SKUPAJ: 233.242 

Prihodki od najemnin za stanovanja prenesena Stanovanjskemu podjetju v upravljanje so planirani 115.587 EUR. 
Prihodki od premoženja so planirani v višini 36.028 EUR za koncesijsko dajatev- plin.  

711 - Takse in pristojbine 
Vrednost: 5.500 € 

Prihodki od upravnih taks in pristojbin (konto 7111) so planirani v višini 5.500 EUR. 

712 - Globe in druge denarne kazni 
Vrednost: 8.190 € 

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vklju�ujejo prihodke iz naslova nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo 
prostora v višini 8.190 EUR. 
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713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Vrednost: 50 € 

Predvideni prihodki so 50 EUR. 

714 - Drugi nedav�ni prihodki 
Vrednost: 475.054 € 

Med drugimi nedav�nimi prihodki so ocenjeni prihodki komunalnega prispevka v višini 150.000 EUR.V letu 2018 
planiramo iz naslova obratovanje odlagališ�a Zmes prihodke v višini 57.491,06 EUR v skladu z dolo�bami pogodbe 
o vzpostavitvi projekta Kocerod se storitve javne službe odlaganja preostankov komunalnih odpadkov doda 4 % 
cene odlaganja in predelave mokre frakcije in kuhinjskih odpadkov za poravnavo bonitet in odškodnin od tega 60 % 
Ob�ina Prevalje in 40 % MO Slovenj Gradec. (Odlok o na�inu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Koroški regiji).  

Konto 714100  
  
EKO SKLAD 18.997,00 
Prihodki iz naslova odlagališ�a 57.491,06 
Sodna poravnava Komunaprojekt 59.805,00 
JKP LOG  dolgoro�ne terjatve 29.797,13 
Ob�ina Ravne na Kor. Cesta na Barbaro 86.666,66 
JKP LOG, vra�ilo za pok. Barbara 13.623,56 
Dokumentacija Zgornji vrtec 12 - 46.604,00 
Rušitev, cenilni zapisnik 4.070,00 
SKUPAJ: 317.054,41 

  

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 
Vrednost: 326.437 € 

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
Vrednost: 200 € 

Med kapitalskimi prihodki so ocenjeni prihodki od prodaje motornih vozil v višini 200 EUR. Podrobni podatki so 
razvidni iz letnega programa prodaje, ki je sestavni del predloga prora�una. 

  

722 - Prihodki od prodaje zemljiš� in neopredmetenih sredstev 
Vrednost: 326.237 € 

V skladu z letnim na�rtom razpolaganja z nepremi�nim premoženjem za leto 2018 predvidevamo 326.237 EUR 
prihodkov od prodaje stavbnih zemljiš�. Dokument je sestavni del predloga prora�una za leto 2018. 

73 - PREJETE DONACIJE 
Vrednost: 39.000 € 

730 - Prejete donacije iz doma�ih virov 
Vrednost: 39.000 € 

Prihodki od donacij in daril od pravnih in fizi�nih oseb so predvideni v višin 39.000 EUR. Prihodki so namenski za 
izvedbo sofinanciranje ceste �rnec, sofinanciranje vodovoda Šentanel in donacijo za Jesenska sre�anja 2018. 



Stran 11 od 138 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 
Vrednost: 3.363.289 € 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinan�nih institucij 
Vrednost: 1.395.698 € 

Med transfernimi prihodki iz državnega prora�una (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za 
okolje in prostor) predvidevamo prihodke v višini 1.327.505 EUR in požarno takso v višini 9.000 EUR. Požarna 
taksa je namenski prihodek prora�una in je namenjena gasilski dejavnosti in na odhodkovni strani predstavlja 
investicijski transfer Gasilskemu društvu Prevalje. Na kontu 740004 so panirana tudi sredstva iz naslova 
sofinanciranja vzdrževanja gozdnih cest v višini 12.000 EUR in sredstva za sofinanciranje skupnih medob�inskih 
organov. 

Podrobna raz�lenitev je v Tabeli Sofinanciranje projektov v letu 2018. 

741 - Prejeta sredstva iz državnega prora�una iz sredstev prora�una 
Evropske unije in iz drugih držav 

Vrednost: 1.967.591 € 

Prejeta sredstva iz državnega prora�una iz sredstev prora�una Evropske unije in sredstva iz državnega prora�una iz 
sredstev prora�una Evropske unije iz strukturnih skladov so predvidena v višini 1.967.591 EUR. Priloga je seznam 
projektov. 
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Odhodki prora�una 

40 - TEKO�I ODHODKI 
Vrednost: 2.447.001 € 

400 - Pla�e in drugi izdatki zaposlenim 
Vrednost: 362.744 € 

Pla�e in drugi izdatki zaposlenim: to so vsa teko�a pla�ila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za pla�e in 
dodatke, povra�ila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). V 
predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki do katerih so upravi�eni zaposleni. 

Pri izra�unu sredstev za pla�e zaposlenih v ob�inski upravi smo upoštevali veljavno zakonodajo Zakon o sistemu 
pla� v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o dodatnih interventnih ukrepih in Zakon za 
uravnoteženje javnih financ, Zakon o ukrepih na podro�ju pla� v javnem sektorju, Anekse h kolektivni pogodbi za 
negospodarske dejavnosti. Sredstva so planirana glede na kadrovski na�rt za leto 2018 in glede na zasedenost 
delovnega mesta. (13 zaposlenih OU + župan ). Vodja projektov je predviden za tri mesece. Pri na�rtovanju sredstev 
za pla�e in druge izdatke ter prispevke delodajalca za socialno varnost se v leto 2018 upoštevajo sklenjeni Dogovor 
o ukrepih na podro�ju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki je bil med socialnimi partnerji sklenjen 
decembra 2016, torej višje obveznosti z naslova napredovanj v pla�ne razrede in nazive iz leta 2017 ( višje izpla�ilo 
v januarju 2018) in u�inki odprave anomalij.  

  

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Vrednost: 63.919 € 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto pla�e), ki jih delodajalci pla�ujejo za posamezne 
vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je dolo�en na podlagi 
veljavnih stopenj. 

402 - Izdatki za blago in storitve 
Vrednost: 1.895.261 € 

Izdatki za blago in storitve: vklju�ujejo vsa pla�ila za kupljeni material in drugo blago ter pla�ila za opravljene 
storitve, ki jih ob�ina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za teko�e 
vzdrževanje in popravila, pla�ila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, 
ki jih za ob�ino opravljajo bodisi pravne ali fizi�ne osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne 
storitve itd.). Vklju�ujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na ra�unovodska pravila 
med teko�imi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi 
programski stroški iz naslova izobraževanja, pla�il �lanom razli�nih komisij in odborov, �lanarina, pla�ila poštnih in 
ban�nih storitev. 

403 - Pla�ila doma�ih obresti 
Vrednost: 31.244 € 

Med obresti so predvidena popla�ila doma�ih obresti bankam za dolgoro�ne kredite in obresti dolgoro�nih kreditov 
drugim doma�in kreditodajalcem - javnim skladom. Sredstva so predvidena v višini 31.243 EUR. 
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409 - Rezerve 
Vrednost: 93.833 € 

Zakon o javnih financah v 49. �lenu dolo�a zgornjo mejo prejemkov prora�una ob�ine, ki se lahko izlo�ijo v 
prora�unsko rezervo (najve� 1,5% prejemkov prora�una). Predvidena sredstva so v višini 93.833.EUR, od tega 
prora�unska rezerva 75.000 EUR in sredstva prora�unskih skladov 18.833 EUR. 

41 - TEKO�I TRANSFERI 
Vrednost: 2.182.460 € 

410 - Subvencije 
Vrednost: 2.500 € 

V pora�unu za leto 2018 predvidevamo izpla�ilo kompleksnih subvencij v kmetijstvu v višini 2.000 EUR in 
subvencije cen Javnemu komunalnemu podjetju LOG d.o.o. v višini 500 EUR za malo �istilno napravo Leše. 

  

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Vrednost: 1.277.905 € 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so pla�ila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali 
nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izpla�ujejo iz ob�inskega prora�una, so 
sestavljeni iz družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, transferov za zagotavljanje socialne varnosti ter 
drugih transferov posameznikom. Upravi�enost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakonski 
akti. Obseg sredstev v prora�unskem letu pa je odvisen od gibanja števila upravi�encev in višine uskladitve z rastjo 
cen življenjskih potrebš�in. 

Najve�ji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom pa predstavljajo drugi transferi posameznikom, kjer 
ve�ino sredstev predstavlja pla�ilo razlike med ceno programov v vrtcih in pla�ili staršev v višini 717.917 EUR in 
izpla�ili za prevozne stroške u�encev v višini 213.472 EUR.  

  

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
Vrednost: 196.751 € 

Ta podskupina javnofinan�nih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu neprofitnemu sektorju. Med neprofitne 
organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, veteranska,...), 
kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Predvidena so sredstva v višini 
196.751 EUR. 

413 - Drugi teko�i doma�i transferi 
Vrednost: 705.304 € 

Za teko�e transfere v sklade socialnega zavarovanja predvidevamo sredstva v višini 45.000 EUR, kar predstavlja 
pla�ilo prispevka za zdravstveno zavarovanje 107 zavarovancem. Najve�ji del drugih teko�ih doma�ih transferov pa 
predstavljajo transferi javnim zavodom v višini 517.324 EUR. Planirana sredstva se nanašajo na izpla�ilo pla� in 
drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja ter izdatke za blago in storitve. 
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42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 
Vrednost: 5.172.351 € 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Vrednost: 5.172.351 € 

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup zgradb in prostorov, nakup prevoznih sredstev, nakup 
opreme, drugih osnovnih sredstev, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje 
in obnove, za nakup zemljiš� in naravnih bogastev, nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, 
projektno dokumentacijo nadzor in investicijski inženiring. Na kontu novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so 
sredstva planirana v višini 3.137.361 EUR, ki so vezana na projekte in opisani v na�rtu razvojnih programov. 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 
Vrednost: 518.797 € 

431 - Investicijski transferi pravnim in fizi�nim osebam, ki niso prora�unski 
uporabniki 

Vrednost: 9.000 € 

Investicijski transferi pravnim in fizi�nim osebam, ki niso prora�unski uporabniki so namenjena sredstva v višini 
9.000 EUR za Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje. 

432 - Investicijski transferi prora�unskim uporabnikom 
Vrednost: 509.797 € 

Investicijski transferi zajemajo transfere javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 509.797 
EUR. 



Stran 15 od 138 

B - Ra�un finan�nih terjatev in naložb 
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C - Ra�un financiranja 

50 - ZADOLŽEVANJE 
Vrednost: 851.232 € 

500 - Doma�e zadolževanje 
Vrednost: 851.232 € 

V letu 2018 planiramo zadolževanje v višini 739.637 EUR za projekt Odvajanje in �iš�enje odpadne vode v pore�ju 
Meže in v višini 111.595 EUR za projekt Ureditev cestnih povezav na obmo�ju Brinjeve gore. 

55 - ODPLA�ILA DOLGA 
Vrednost: 290.286 € 

550 - Odpla�ila doma�ega dolga 
Vrednost: 290.286 € 

Za odpla�ila dolga po obstoje�ih kreditnih pogodbah predvidevamo skupaj 290.285.EUR prora�unskih sredstev. V 
letu 2018 bomo odpla�ali glavnice v skladu s pogodbeno dogovorjenimi amortizacijskimi na�rti.  
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2. POSEBNI DEL 
A - Bilanca odhodkov 

01 - POLITI�NI SISTEM 
Vrednost: 211.118 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Podro�je porabe zajema dejavnost župana in podžupana. 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

Dolgoro�ni cilj politi�nega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost politi�nega sistema v 
Ob�ine Prevalje. Vsebina in obseg porabe prora�unske postavke je odvisen od rasti pla�. 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

Dolgoro�ni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih morajo v okviru politi�nega sistema izvajati ob�inski 
funkcionarji. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

Politi�ni sistem vklju�uje sredstva za delovanje politi�nega sistema z glavnim programom 0101. 

0101 - Politi�ni sistem 
Vrednost: 211.118 € 

Opis glavnega programa 

V program se uvrš�ajo vse naloge, ki jih županu in podžupanu nalagajo zakoni. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Dolgoro�ni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih morajo v okviru politi�nega sistema izvajati ob�inski 
funkcionarji. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v prora�unskem letu so izvajanje na�rtovanih aktivnosti v okviru dolgoro�nih ciljev 
politi�nega sistema. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 Dejavnost ob�inskega sveta: stroški svetnikov, stroški sej ob�inskega sveta, stroški odborov in komisij, 
financiranje politi�nih strank 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov, izvedba volitev svetnikov in župana, volitve v ožje dele 
ob�in, izvedba referendumov ( na primer samoprispevek)

01019003 Dejavnost župana in podžupanov, pla�ilo  za nepoklicno opravljanje funkcije, pokroviteljstvo. 

01019001 - Dejavnost ob�inskega sveta 

Vrednost: 86.850 € 

Opis podprograma 

Ob�inski svet je najvišji organ odlo�anja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Ob�ine Prevalje. V Ob�ini 
Prevalje šteje Ob�inski svet 17 �lanov. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Predpisi, ki urejajo to podro�je so Zakon o lokalni samoupravi, Statut Ob�ine Prevalje, Zakon o javnih financah, 
Poslovnik ob�inskega sveta, navodila Ministrstva za finance ter Zakon o prispevkih za socialno varnost. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo ob�inskega sveta in njegovih delovnih teles. 

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

V letnem cilju je prednostna naloga ob�inskega sveta ( v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in ob�insko 
upravo) skupna priprava dolgoro�ne in srednjero�ne strategije ob�ine in njenega uresni�evanja. 

0010 - Ob�inski svet 
Vrednost: 86.850 € 

10011160 - Snemanje sej ob�inskega sveta in drugih prireditev ter ozvo�enje 
Vrednost: 5.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Seje ob�inskega sveta Ob�ine Prevalje se snemajo že nekaj let, posnetki se predvajajo preko KTV (kabelske 
televizije). Poleg snemanja ob�inskih sej se snemanje izvaja tudi na vseh prireditvah v Ob�ini Prevalje (športne, 
kulturne...) Tudi v prora�unu za leto 2018 so opredeljena sredstva za ta namen. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Dokumentiranja vseh dogodkov v Ob�ini Prevalje. Posneto gradivo se bo uporabljalo kot dokumentarno arhivsko 
gradivo. 

10011161 - Sejnine svetnikov in �lanov delovnih teles 
Vrednost: 55.928 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Predvidena sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov sejnin �lanov ob�inskega sveta (devet sej) in odborov ter 
komisij.  

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predvidena dinamika in število sej delovnih teles po Pravilniku o pla�ah ob�inskih funkcionarjev in nagradah �lanov 
delovnih teles ob�inskega sveta ter �lanov drugih ob�inskih organov ter  povra�ilih stroškov. 

10011162 - Ra�unalniška oprema 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena za vzdrževanje ra�unalniške opreme svetnikov. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan smo oblikovali glede na realizacijo januar - maj 2018. 
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10011172 - Financiranje politi�nih strank 
Vrednost: 12.552 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Postavka zajema sredstva namenjena financiranju politi�nih strank. Sredstva prejemajo politi�ne stranke na podlagi 
podpisanih pogodb. Upoštevali smo delež financiranja po Pravilniku o financiranju politi�nih strank od primerne 
porabe prora�una za leto 2018. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zakon o politi�nih strankah ter sklep ob�inskega sveta Ob�ine Prevalje z dne 29.1.2015 sta podlaga, da stranke 
pridobijo sredstva iz prora�una lokalne skupnosti sorazmerno po številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah, 
ob pogojih, da je stranka dobila 50% glasov potrebnih za izvolitev enega �lana sveta lokalne skupnosti. Zadnje 
volitve so bile 2014. 

  

10011174 - Svetniška skupina Lista za ob�ino Prevalje 
Vrednost: 1.373 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Postavka zajema sredstva za financiranje svetniških skupin na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških 
skupin in samostojnih svetnikov Ob�ine  Prevalje. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�ni na�rt za leto 2018 in Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Ob�ine 
Prevalje 

10011176 - Svetniška skupina Lista za ljudi 
Vrednost: 3.432 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Postavka zajema sredstva za financiranje svetniških skupin na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških 
skupin in samostojnih svetnikov Ob�ine Prevalje. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�ni na�rt za leto 2018 in Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Ob�ine 
Prevalje. 

10011177 - Svetniška skupina SDS 
Vrednost: 1.373 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Postavka zajema sredstva za financiranje svetniških skupin na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških 
skupin in samostojnih svetnikov Ob�ine  Prevalje. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 
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Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�ni na�rt za leto 2018 in Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Ob�ine 
Prevalje. 

10011178 - Samostojni svetnik SD 
Vrednost: 687 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Postavka zajema sredstva za financiranje samostojnih svetnikov na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških 
skupin in samostojnih svetnikov Ob�ine Prevalje. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�ni na�rt za leto 2018 in Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Ob�ine 
Prevalje. 

10011179 - Svetniška skupina Delamo za ob�ino Prevalje 
Vrednost: 1.373 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Postavka zajema sredstva za financiranje samostojnih svetnikov na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških 
skupin in samostojnih svetnikov Ob�ine Prevalje. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�ni na�rt za leto 2018 in Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Ob�ine 
Prevalje. 

10011180 - Svetniška skupina SMC 
Vrednost: 1.373 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Postavka zajema sredstva za financiranje samostojnih  svetnikov  na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo 
svetniških skupin in samostojnih svetnikov Ob�ine  Prevalje. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�ni na�rt za leto 2018 in Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Ob�ine 
Prevalje. 

10011181 - Svetniška skupina DESUS 
Vrednost: 1.373 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Postavka zajema sredstva za financiranje samostojnih svetnikov na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških 
skupin in samostojnih svetnikov Ob�ine Prevalje. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�ni na�rt za leto 2018 in Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Ob�ine 
Prevalje. 
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10011182 - Samostojni svetnik Nsi 
Vrednost: 686 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Postavka zajema sredstva za financiranje samostojnih svetnikov na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških 
skupin in samostojnih svetnikov Ob�ine Prevalje. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�ni na�rt za leto 2018 in Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Ob�ine 
Prevalje. 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

Vrednost: 24.660 € 

Opis podprograma 

Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov in županov, volitve v ožje dele ob�in, izvedba 
referendumov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o 
samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o politi�nih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih 
uslužbencih, Zakon o sistemu pla� v javnem sektorju. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Pravo�asna izvedba volitev. 

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

Zagotavljanje materialne in strokovne podlage za podporo kandidatom za volitve. 

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora 
Vrednost: 871.386 € 

44011169 - Ob�inske volitve 
Vrednost: 24.660 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 24.659 EUR za stroške izvedbe volitev, za izdatke volilne komisije in volilnih 
odborov, pisarniški material, tiskarske storitve in povra�ila stroškov volilne kampanje. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravna podlaga je zakon o lokalnih volitvah, za izpla�ilo nadomestil po 45. a �len ZLV. 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

Vrednost: 99.608 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma so pla�e poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, 
materialni stroški vklju�no s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (objave informacij v medijih, tiskovne 
konference, sporo�ila za javnost).Župan (ob pomo�i podžupana) v okviru danih pooblastil, gospodari s 
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premoženjem Ob�ine Prevalje, skrbi za izvajanje in uresni�evanje sprejetih odlokov in aktov, odlo�a o upravnih 
zadevah v pristojnosti ob�ine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Predpisi, ki urejajo to podro�je so Zakon o lokalni samoupravi, Statut Ob�ine Prevalje, Zakon o javnih financah, 
Poslovnik ob�inskega sveta, navodila Ministrstva za finance ter Zakon o prispevkih za socialno varnost. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljank in državljanov. 

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in dveh podžupanov. 

0030 - Župan 
Vrednost: 99.608 € 

30011111 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije 
Vrednost: 11.473 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so namenjena za nadomestilo dveh podžupanov. Višina sredstev je planirana enako kot pretekla leta. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave za projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravna podlaga za planiranje sredstev za pla�e funkcionarjev Ob�ine Prevalje je Zakon o sistemu pla� v javnem 
sektorju, ki se uporablja le za funkcionarje in kateri že uvrš�a pla�o funkcionarjev v zakonsko dolo�ene pla�ne 
razrede, Zakon o interventnih ukrepih, Zakon za uravnoteženje javnih financ in Dogovor o ukrepih na podro�ju 
stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju. 

30011112 - Pla�a za poklicno opravljanje funkcije 
Vrednost: 51.085 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 51.084 EUR, za poklicno opravljanje funkcije župana. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zakon o sistemu pla� v javnem sektorju, Zakon o interventnih ukrepih ZIU, Zakon za uravnoteženje javnih financ in 
Dogovor o ukrepih na podro�ju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju. 

30011132 - Pokroviteljstvo župana 
Vrednost: 36.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov in storitev v višini 35.000 EUR.  Teko�i transferi 
 nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 1.000 EUR so planirani za izredna nakazila. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana glede na realizacijo januar - maj 2018. 
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30011143 - Izdatki za službena potovanja-župan 
Vrednost: 1.050 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so namenjena za povra�ilo dnevnic in kilometrine za službena potovanja župana in podžupana. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva smo planirana v enaki višini kot leto prej. 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
Vrednost: 14.663 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Podro�je fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora. 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

Dolgoro�ni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, prou�evati in ugotavljati skladnost ravnanja s 
pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in 
morebitnih prijav sumov in kaznivih dejanj pristojnim organom. 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

Racionalna in u�inkovita poraba javnih financ. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

Podro�je porabe 02- ekonomska in fiskalna administracija zajema dva glavna programa in sicer: 

- 0202 Urejanje na podro�ju fiskalne politike 

- 0203 Fiskalni nadzor 

0202 - Urejanje na podro�ju fiskalne politike 
Vrednost: 1.500 € 

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za pokrivanje stroškov pla�ilnega prometa in pobiranje ob�inskih dajatev. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Nemoteno delovanje pla�ilnega prometa. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

U�inkovita poraba stroškov financiranja ob upoštevanju meril likvidnosti, varnosti in donosnosti. Strošek je vezan 
na finan�ne transakcije. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

0209001 Urejanje na podro�ju fiskalne politike 
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02029001 - Urejanje na podro�ju fiskalne politike 

Vrednost: 1.500 € 

Opis podprograma 

Podprogram urejanja na podro�ju fiskalne politike zajema stroške prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški 
pla�ilnega prometa-provizije Uprave Republike Slovenije za javna pla�ila, provizija Banke Slovenije, pla�ila za 
pobiranje ob�inskih dajatev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o pla�ilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o dav�ni službi. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Poravnava vseh stroškov terjatev ter kapitalskih deležev v skladu s sklenjenimi pogodbami in podpisanimi v 
zakonsko predpisanih rokih. 

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

Pla�ilo preverjenih terjatev v zakonskem roku. 

0041 - Oddelek za prora�un in finance 
Vrednost: 578.931 € 

41021160 - Pla�ila ban�nih storitev in storitev pla�ilnega prometa 
Vrednost: 1.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Postavka pokriva stroške pla�ilnega prometa - provizijo Banke Slovenije. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezave na projekt ni. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirani stroški so enaki glede na leto prej. 

41022240 - Pla�ilo DDV 
Vrednost: 100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so namenjena za pla�ilo davka od Modre zavarovalnice ob prenehanju pla�evanja premije.(ob koriš�enju 
sredstev ob upokojitvi). 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

  

0203 - Fiskalni nadzor 
Vrednost: 13.163 € 

Opis glavnega programa 

V samem programu planiramo sredstva za delovanje nadzornega odbora. To je najvišji organ nadzora javne porabe 
v Ob�ini Prevalje. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Dolgoro�ni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, prou�evati in ugotavljati skladnost ravnanja s 
pravnimi predpisi. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je pravo�asna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poro�il z ugotovitvami in 
priporo�ili za izboljšanje poslovanja. Nadzorni odbor sprejme letni program dela za teko�e leto v katerem se 
opredeli vrsta in vsebina nadzorov ter izvedba drugih aktivnosti. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

Vrednost: 13.163 € 

Opis podprograma 

Nadzorni odbor sprejema letni program nadzora, o �emer se seznani ob�inski svet in župan. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Statut Ob�ine Prevalje, Pravilnik o pla�ah in drugih prejemkih ob�inskih funkcionarjev, �lanov delovnih teles 
ob�inskega sveta in �lanov drugih ob�inskih organov Ob�ine Prevalje. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Osnovni dolgoro�ni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem �asu nepoklicnega organa 
ob�ine �im bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ ob�ine na podlagi zakona in statuta ob�ine ter s tem 
prispeva k u�inkovitem, preglednem in racionalnem upravljanju javnih financ v ob�ini. 

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

Zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije nadzornega odbora po planu. 

0020 - Nadzorni odbor 
Vrednost: 10.967 € 

20021163 - Sejnine nadzornega odbora 
Vrednost: 10.967 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Postavka zajema sredstva za sejnine, nagrade in povra�ila stroškov predsedniku in �lanom nadzornega odbora.  

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predvidena dinamika dela za deset sej po programu dela nadzornega odbora za leto 2018. 

0041 - Oddelek za prora�un in finance 
Vrednost: 578.931 € 

41021120 - Strošek zunanje revizije 
Vrednost: 2.196 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so namenjena za popla�ilo notranje revizije v letu 2018. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zakon o javnih financah, Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, 
Pravilnik za izvajanje potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor, Usmeritve za 
notranje kontrole in Usmeritve za državno notranjo revidiranje.  
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

Vrednost: 285.295 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Podro�je porabe zajema dejavnost župana in podžupana pri odlo�anju o organizaciji in porabi sredstev za prireditve, 
proslave in podelitve priznanj. Program zajema aktivnosti obveš�anja javnosti o delu župana, podžupana, ob�inske 
uprave ter zagotovitev pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov. Podro�je porabe zajema dejavnost ob�inske 
uprave v zvezi z upravljanjem in razpolaganjem z ob�inskim premoženjem. 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev in izvedbo protokolarnih dogodkov ter celovito obveš�anje javnosti 
o uresni�evanju protokolarnih dogodkov. 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

Organizacija in izvedba praznovanj ob kulturnem in ob�inskem prazniku. Izvajanje protokolarnih dogodkov. 
Sprotno in celovito obveš�anje javnosti o dogajanju v ob�inski stavbi. Podelitev najvišjih ob�inskih priznanj. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

0401 Kadrovska uprava  

0403 Druge skupne administrativne službe 

  

0401 - Kadrovska uprava 
Vrednost: 4.438 € 

Opis glavnega programa 

Kadrovska uprava vklju�uje sredstva, povezana s podelitvijo ob�inskih nagrad in priznanj. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Vzpostavitev delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti ob�ine tudi s podelitvijo nagrad in priznanj. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje materialnih pogojev za pla�ilo nagrad izbranim nagrajencem v skladu z Odlokom o ob�inskih 
nagradah in njemu podrejenemu pravilniku. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

04019001 - Vodenje kadrov 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 

Vrednost: 4.438 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma so stroški v zvezi s podelitvijo ob�inskih nagrad-denarne nagrade in priznanja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Prora�un ob�ine Prevalje, Odlok o priznanjih v ob�ini Prevalje. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Na podlagi zgoraj navedenega odloka se podeljujejo denarne nagrade, plakete ob�ine. 

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

Zagotavljanje materialnih pogojev za izpla�ilo teh nagrad. 



Stran 28 od 138 

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora 
Vrednost: 871.386 € 

44061164 - Ob�inske nagrade 
Vrednost: 4.438 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 4.437 EUR za izpla�ilo denarne nagrade v višini treh povpre�nih neto pla� v RS 
nagrajencu ob�ine, ter za materialne stroške v zvezi z izdelavo ostalih priznanj. Ob�ina svojo vlogo opravlja tudi 
preko podeljevanja ob�inskih priznanj in nagrad za izjemne dosežke in doprinos k razvoju ob�ine. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravna podlaga je v Odloku o priznanjih in nagradi Ob�ine Prevalje. 

0403 - Druge skupne administrativne službe 
Vrednost: 280.857 € 

Opis glavnega programa 

Program zajema aktivnosti obveš�anja javnosti o delu župana, podžupana, ob�inske uprave ter zagotovitev pogojev 
za izvedbo protokolarnih dogodkov. V program se uvrš�ajo vse naloge, ki jih izvaja ob�inska uprava v zvezi z 
upravljanjem poslovnih stavb, ki jih ima v svoji lasti. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev in izvedbo protokolarnih dogodkov ter celovito obveš�anje javnosti 
o uresni�evanju protokolarnih dogodkov. Ustrezno vzdrževanje poslovnih prostorov, zadovoljevanje skupnih potreb 
ob�anov na obmo�ju posameznih krajevnih skupnostih, ter sodelovanje pri opravljanju javnih zadev v ob�ini. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje javnosti dela ob�inskih organov in institucij ter celovito obveš�anje doma�e javnosti o njihovem delu 
preko spleta. Izvedba protokolarnih in drugih dogodkov in proslav. U�inkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 - Obveš�anje doma�e in tuje javnosti 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob�inskim premoženjem 

04039001 - Obveš�anje doma�e in tuje javnosti 

Vrednost: 7.650 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema obveš�anje doma�e in tuje javnosti o: objavi ob�inskih predpisov v uradnem glasilu ob�in 
(Uradni list Republike Slovenije in drugo uradno glasilo), izdelavi ob�inske zastave in grba, izdelavi celostne 
podobe ob�ine, izdelavi in vzdrževanju spletne strani ob�ine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o 
javnih uslužbencih. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje javnosti dela ob�inskih organov in institucij ter celovito obveš�anje doma�e in tuje javnosti o 
njihovem delu preko rednega komuniciranja. Zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb ob�anov na obmo�ju 
posameznih naselij ter sodelovanje krajanov v �im ve�jem številu pri opravljanju javnih zadev v ob�ini. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je redno obveš�anje javnosti o delovanju ob�inske uprave in ob�inskega sveta preko medijev. Kazalec je letno 
število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil.

Letni cilji krajevne skupnosti so opravljanje prenesenih nalog s podro�ja javnih zadev, organizacija krajevnih 
praznikov, novoletna obdaritev ter organizacija sre�anj in akcij KS. 

Kazalci so vsako leto ve�je število zadovoljivih krajanov oz. obiskovalcev na  prireditvah ter pripravljenost le teh 
sodelovati in se vklju�evati v dejavnost KS. 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

43041120 - Vzdrževanje spletnih strani ob�ine 
Vrednost: 1.150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 1.150 EUR. Sprotna optimizacija strani in vzdrževanje spletne strani (prilagodljivost 
novim brskalnikom, odpravljanje napak, zagotavljanje nemotenega delovanja strani, vnos novih e-dokumentov in 
vsebin na spletno stran, vzdrževanje in optimizacija spletne strani Kulturna dediš�ina, vzdrževanje stikov in 
komunikacija z ob�insko upravo). 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Za obveš�anje doma�e in tuje javnosti. 

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora 
Vrednost: 871.386 € 

44041120 - Objave ob�inskih predpisov 
Vrednost: 4.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Stroški so predvideni v višini 4.500 EUR za javne objave ob�inskih splošnih aktov, ki so obvezne za njihovo 
veljavnost. V skladu s statutom ob�ine objavljamo splošne akte v Uradnem glasilu slovenskih ob�in, ostale javne 
razpise po Zakonu o javnih naro�ilih, Zakonu o stvarnem premoženju države pokrajin in ob�in ter po Zakonu o 
javnih uslužbencih pa objavljamo v Uradnem listu RS. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravne podlage so v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu Ob�ine Prevalje,  Zakonu o javnih naro�ilih, Zakon o 
stvarnem premoženju države pokrajin in ob�in ter v Zakon o javnih uslužbencih. 

44041121 - Katalog informacij javnega zna�aja 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini2.000 EUR za ažuriranje in vzdrževanje kataloga informacij javnega zna�aja, ki ga za 
nas pogodbeno vodi Inštitut za lokalno samoupravo in javna naro�ila Maribor v pravno informacijskem sistemu 
LEX LOCALIS. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 
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Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravna podlaga je v Zakonu o dostopu do informacij javnega zna�aja. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

Vrednost: 38.098 € 

Opis podprograma 

Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva ob�ine oziroma ožjega dela ob�ine pri prireditvah javnih zavodov, 
društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja ob�inskega in državnih praznikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon  o lokali  samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se raven protokolarnih dogodkov zadrži na 
sedanji ravni. Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev. 

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

Letni cilj je uspešno izveden javni razpis in razdelitev prora�unskih sredstev. 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

43041844 - Veseli december 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva v višini 3.000 EUR so namenjena za  organizacijo in izvedbo prireditev v okviru veselega decembra v letu 
2018. Razli�ne in številne prireditve za predšolske in šoloobvezne otroke na Prevaljah  že tradicionalno potekajo v 
organizaciji JZ Osnovna šola Franja Goloba Prevalje. Šola kot koordinator v program vklju�i tudi prireditve ostalih 
izvajalcev. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na druge projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Postavka je planirana glede na predlagan finan�ni na�rt šole za leto 2018. 

43041845 - Ob�inski praznik 
Vrednost: 2.907 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V prora�unu smo zagotovili sredstva v višini 2.907,20 EUR za prireditev ob ob�inskem prazniku. Sredstva so 
namenjena za izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve ter pla�ila preko študentskega servisa. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predvidena sredstva smo ocenili glede na realizacijo 2017. 
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43041847 - Jesenska sre�anja 
Vrednost: 14.670 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V predlogu prora�una planiramo sredstva v višini 14.670 EUR za Jesenska sre�anja 2018. Prireditve jesenskih 
sre�anj poleg glavnega organizatorja obogatijo tudi doma�a društva. Z namenom, da je program �im bolj pester, 
dogajanje namenjeno vsem populacijam, finan�no podpremo tudi društva, ki sodelujejo v programu s programom na 
podro�ju kulture, športa, turizma (Krejanov memorial, Kundijev gorski tek, sre�anje pohodnikov na Volinjaku, 
kme�ki dan, ).V okviru teh sredstev je zajeto tudi popla�ilo izvajalca otvoritve Jesenskih sre�anj 2018. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Vsakoletne tradicionalne prireditve za promocijo ob�ine in ohranjanje kulturne dediš�ine, obi�ajev in šeg. 

43041848 - Državni prazniki 
Vrednost: 1.344 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Postavka v višini 1.344,00 EUR je namenjena za izvedbo osrednje kulturne prireditve ob kulturnem prazniku, 1. maj 
ter 26. decembru. Sredstva bodo namenjena za organizacijo prireditve, drugi splošni material in storitve ter pla�ila 
preko študentskega servisa. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

  

43041849 - Sušnikovi dnevi 
Vrednost: 3.343 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva v višini 3.343 EUR se namenjajo za organizacijo in izvedbo prireditev v okviru Sušnikovih dni v letu 2018. 
Od tega bodo sredstva v višini 3.043 EUR namenjena izvajalcu prireditev, ki bo izbran na javnem razpisu, preostala 
sredstva na postavki pa se namenijo za pla�ilo izdatkov za reprezentanco in drugi splošni material in storitve. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na druge projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana v enaki višini kot v letu 2017. 

43041852 - Pustovanje 
Vrednost: 4.345 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 4.345 EUR za organizacijo tradicionalne otroške pustne maškarade; na maškaradi 
sodelujejo otroci osnovne šole s skupinskimi maskami, ki si jih izdelajo sami. Transfer je predviden Osnovni šoli, 
kot izdatek za blago in storitve. Drugi splošni material in storitve, pa zajema izdelavo elaborata in zaporo državne 
ceste. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana glede na predlog finan�nega na�rta JZ Osnovne šole Prevalje. Maškarada z velikim številom 
otroških mask. 
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43041854 - Kroja�kov dan 
Vrednost: 1.099 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Za otroško prireditev "Kroja�kov dan" za leto 2018 planiramo sredstva v višini 1.099 EUR. Sredstva so namenjena 
za organizacijo in izvedbo prireditev Kroja�kov dan, v okviru katerega se osnovnošolci in predšolski otroci 
udeležijo številnih razli�nih delavnic, ki potekajo v šoli, vrtcu in v kraju.

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na druge projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana glede na predlog finan�nega na�rta JZ Osnovne šole Prevalje.  

43041858 - Proslava na Poljani 
Vrednost: 638 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 637,50 EUR, za popla�ilo stroškov organizacije proslave. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�uni temeljijo na dosedanjih stroških. 

0050 - Krajevna skupnost Holmec 
Vrednost: 7.873 € 

50040001 - Dan žena in materinski dan 
Vrednost: 201 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 201 EUR za popla�ilo stroškov organizacije dneva žena in materinskega dneva. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

KS vsako leto organizira ob materinskem dnevu in dnevu žena proslavo. 

50040004 - Zaklju�ek leta 
Vrednost: 999 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 999 EUR za popla�ilo stroškov materiala in storitev. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ob zaklju�ku leta KS organizira sre�anje starejših ob�anov, z obdaritvijo, organizira tudi obdaritev otrok. Ob 
zaklju�ku leta izda �asopis, da krajane informira o življenju in delu krajanov. 

50040012 - Sre�anje Holme�anov 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so planirana v višini 1.000 EUR za izvedbo sre�anja krajanov Holmeca. 
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Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�ni plan KS za leto 2018. 

50040013 - Proslava svobodi in miru 
Vrednost: 300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so planirana v višini 300 EUR za sofinanciranje organizacije proslave svobodi in miru. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�ni plan KS za leto 2018. 

0060 - Krajevna skupnost Leše 
Vrednost: 8.250 € 

60040001 - Dan žena in materinski dan 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 500 EUR za stroške reprezentance. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Krajevna skupnost sodeluje na vsakoletnih proslavah ob materinskem dnevu in dnevu žena. 

60040002 - Pravlji�na vas Leše 
Vrednost: 200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 200 EUR za popla�ilo stroškov. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�ni plan KS Leše. 

60040003 - Krajevni praznik Leše 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 1.000 EUR za stroške materiala in storitev. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�ni plan za leto 2018. 
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60040006 - Picikl trophy 
Vrednost: 200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so planirana v višini 200 EUR za materialne stroške. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�ni plan KS za leto 2018. 

0070 - Krajevna skupnost Šentanel 
Vrednost: 13.888 € 

70040001 - Dan žena 
Vrednost: 200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 200 EUR. Krajevna skupnost sodeluje z ostalimi društvi v kraju pri pripravi 
kulturnega programa in pogostitvi ob dnevu žena in materinskem dnevu. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�ni plan KS za leto 2018. 

70040002 - Krajevni praznik 
Vrednost: 451 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 451 EUR. Krajevna skupnost pomaga pri izvedbi športnih aktivnosti in prireditvah 
ob krajevnem prazniku. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�ni plan za leto 2018. 

70040003 - Kulturni praznik 
Vrednost: 300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 300 EUR. Sredstva so predvidena za popla�ilo stroškov ob izvedbi proslave ob 
kulturnem prazniku. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�ni plan KS za leto 2018. 

70040004 - Miklavževanje 
Vrednost: 101 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 101 EUR, za pomo� pri izvedbi tradicije Miklavževanja. 
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Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�ni plan za leto 2018. 

70040014 - 1.maj - praznik dela 
Vrednost: 300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 300 EUR. S pomo�jo športnega društva in krajevne skupnosti se organizira izvedba 
kresovanja. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�ni plan KS za leto 2018. 

70040015 - Zaklju�ek leta 
Vrednost: 200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 200 EUR za zaklju�ek leta �lanov krajevne skupnosti. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�ni plan KS za leto 2018. 

70040016 - ENDURO Jamnica 
Vrednost: 400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 400 EUR za izvedbo svetovnega pokala v kolesarjenju na obmo�ju Ob�ine Prevalje. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�ni plan KS Šentanel za leto 2018. 

70040017 - Veseli december 
Vrednost: 400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva v višini 400 EUR so namenjena za okrasitev vasi in izvedbo prireditev v mesecu decembru. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob�inskim premoženjem 

Vrednost: 235.109 € 

Opis podprograma 

Program se nanaša na stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje ob�ine, upravljanje, cenitve 
ob�inskega premoženja, ki so potrebna ob prodaji in pri usklajevanju knjigovodskih evidenc. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o razpolaganju stvarnem premoženju države, pokrajin 
in ob�in. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Pravilno vrednotenje premoženja v lasti ob�ine in rešitev vseh premoženjskih sporov. 

Kazalci:- evidentirano vso premoženje, v zakonitih rokih rešujemo premoženjske spore. 

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

Rešitev tožbe v zadevi Zimmerle, ureditev zemljiško knjižnega stanja, rešitev zahtevka v zadevi fizioterapije, 
ocenitev zemljiš� in objektov, ki so predmet prodaje in nabav. 

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora 
Vrednost: 871.386 € 

44041160 - Avtorski honorarji-cenitve 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 3.000,00 EUR za popla�ilo avtorskega honorarja sodnih cenilcev. Premoženje 
oziroma stvarne pravice, ki so predmet razpolaganja, morajo biti pred izvedbo postopka ocenjeni. Z izbranim 
sodnim cenilcem sklenemo podzemne pogodbe. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravna podlaga je v Zakonu o stvarnem premoženju države, pokrajin in ob�in. 

44041167 - Sodni stroški 
Vrednost: 55.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 55.000  EUR. Predstavljajo stroške notarskih in odvetniških storitev. V sodnih 
postopkih, kjer je udeležena ob�ina in gre za vrednosti, za katere nas ne more zastopati drugi pooblaš�enec, je 
potrebno angažirati odvetnika, ki je pla�an v skladu z odvetniško tarifo glede na opravljeno delo in vrednost sporne 
zadeve. Notarske storitve so obvezne pri vseh pravnih poslih razpolaganja s premoženjem, ki se vpišejo v zemljiško 
knjigo. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravna podlaga je v Zakonu o pravdnem postopku, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o notariatu in Zakon o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in ob�in. 



Stran 37 od 138 

44041168 - Sodna poravnava - sklep 
Vrednost: 177.109 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so planirana za popla�ilo obveznosti po pogojih sklenjene sodne poravnave med podjetji Ivartnik - Novo 
KBM Maribor in Ob�ino Prevalje in na podlagi sklepa sodiš�a za NLB. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
Vrednost: 582.861 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Navedeno podro�je zajema tiste dejavnosti katere ob�inske službe opravljajo skupno za vse ali ve�ino prora�unskih 
uporabnikov na podro�ju nacionalnega združenja lokalnih skupnosti in samega povezovanja lokalnih skupnosti. 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v RS, Strategija razvoja turizma, Strategija razvoja ob�ine. 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi prora�unskih 
sredstev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

0601 - Dejavnost na podro�ju lokalne samouprave ter koordinacija vlade in lokalne ravni 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti ob�in, ožjih delov ob�in in izven ob�in 

0603 - Dejavnost ob�inske uprave 

0601 - Delovanje na podro�ju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 

Vrednost: 14.306 € 

Opis glavnega programa 

Delovanje na podro�ju lokalne samouprave ter koordinacija vlade in lokalne ravni vklju�uje sredstva za pripravo 
strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov ob�in in zvez ob�in in razli�ne oblike povezovanja ob�in (združenje in 
druge oblike povezovanja ob�in). 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Dolgoro�na cilja glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih 
nalog ter zagotavljanje kakovostnih informacij o celotni dejavnosti ob�inske uprave, ob u�inkoviti in gospodarni 
porabi prora�unskih sredstev in s povezovanjem z drugimi institucijami. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sodelovanje z združenjem lokalnih skupnosti ter pri razvojnih združenjih na lokalnem in razvojnem nivoju. 

Kazalci : število skupnih sre�anj. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 
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06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

Vrednost: 1.066 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Skupnost ob�ine Slovenije, Združenje ob�in 
Slovenije). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o 
javnih uslužbencih, Zakon o sistemu pla� v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Statut Skupnosti ob�in 
Slovenije. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje pogojev za uveljavljanje lokalne samouprave in samostojno urejanje in opravljanje svojih ob�inskih 
zadev ter za izvrševanje tistih nalog, ki so nanjo prenesene z zakoni. Zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališ� in 
skupno nastopanje v prostoru, izmenjava mnenj, izkušenj, dobrih praks med ob�inami. 

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

Udeležba na seminarjih, ki izboljšajo delo ob�inske uprave in sprotno usklajevanje stališ� s �lani glede odprtih 
vprašanj in stališ� ob�inskih uprav. �im nižji stroški izobraževanj. 

Kazalci:- udeležba na seminarjih in stroški seminarja. 

0041 - Oddelek za prora�un in finance 
Vrednost: 578.931 € 

41061173 - �lanarine 
Vrednost: 1.066 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 1.066 EUR za popla�ilo �lanarine v Združenju skupnosti ob�in in Skupnost 
slovenskih ob�in. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

S to �lanarino pridobimo tedensko poro�anje o spremembah zakonov in predpisov, ki jih moramo upoštevati in 
spoštovati pri delu ob�inske uprave in omogo�ena nam je tudi bolj ugodna udeležba na seminarju. 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

Vrednost: 13.240 € 

Opis podprograma 

Druge oblike povezovanja ob�in (stanovanjska zbornica, delovanje regionalne razvojne agencije). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o 
javnih uslužbencih, Zakon o sistemu pla� v javnem sektorju, Zakon o javnih financah. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni cilji so sodelovanje med ob�inami. 

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

Poro�ilo o opravljenem delu in plan za leto. 
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0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

43061814 - RRA - delovanje 
Vrednost: 13.240 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Klju� delitve je število prebivalcev v ob�ini. RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško, kot subjekt 
spodbujanja razvoja na regionalni ravni opravlja naloge, ki so v javnem interesu in nudi strokovno podporo Svetu 
Koroške regije, Regionalnemu razvojnemu svetu in drugim nosilcem razvojne politike v regiji. Za delovanje in 
izvajanje zakonsko opredeljenih in drugih nalog spodbujanja regionalnega razvoja na obmo�ju Koroške razvojne 
regije je RRA Koroška pooblaš�ena s strani Sveta Koroške regije. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�ni plan za leto 2018, v enaki višini kot leto prej.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti ob�in, ožjih delov ob�in in zvez ob�in 
Vrednost: 10.002 € 

Opis glavnega programa 

Sredstva so namenjena pla�ilu letne �lanarine za �lanstvu ob�ine Prevalje v Skupnosti ob�ine Slovenije in Združenju 
ob�in Slovenije. Ob�ina je �lanica obeh združenj, kar ji omogo�a, udeležbo na brezpla�nih posvetovanjih in 
semenarjih, prejemanju stališ� in mnenj ter izhodiš� za pripravo zakonodaje na državnem nivoju, ki je pomembna za 
lokalno samoupravo. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Dolgoro�ni cilji so racionalno in smotrno poslovanje ter zadovoljstvo krajanov in tudi �lanov sveta krajevnih 
skupnosti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni cilji so racionalno in smotrno poslovanje ter zadovoljstvo krajanov in tudi �lanov sveta krajevnih 
skupnosti. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 - Delovanje ožjih delov ob�in 

06029001 - Delovanje ožjih delov ob�in 

Vrednost: 10.002 € 

Opis podprograma 

Delovanje ožjih delov ob�in - krajevnih skupnosti (stroški ožjega dela ob�in, sejnine, materialni stroški). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o 
javnih uslužbencih, Zakon o sistemu pla� v javnem sektorju, Zakon o javnih financah. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni cilji so zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb ob�anov na obmo�ju posameznih naselij ter 
sodelovanju pri opravljanju javnih zadev v ob�ini. 

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

Letni cilji krajevne skupnosti so zagotavljanje redne dejavnosti, opravljanje prenesenih nalog s podro�ja javnih 
zadev, po planu dela krajevne skupnosti, ter sama u�inkovitost plana. 
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0050 - Krajevna skupnost Holmec 
Vrednost: 7.873 € 

50060005 - Delovanje sveta KS Holmec 
Vrednost: 4.973 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini4.973 EUR za delovanje krajevne skupnosti. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

�lani krajevne skupnosti so za delo v svetu krajevne skupnosti upravi�eni do sejnin. 

50060006 - �istilna akcija 
Vrednost: 400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so planirana v višini 400 EUR za stroške nastale pri izvedbi �istilne akcije. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�ni plan KS za leto 2018. 

0060 - Krajevna skupnost Leše 
Vrednost: 8.250 € 

60060005 - Delovanje sveta KS Leše 
Vrednost: 2.355 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 2.354 EUR za delovanje krajevne skupnosti. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�ni plan KS za leto 2018. 

60060007 - Izdaja �asopisa Leški list 
Vrednost: 200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so planirana v višini 200 EUR za stroške ob izdaji lokalnega �asopisa Leški list. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�ni plan KS za leto 2018. 
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0070 - Krajevna skupnost Šentanel 
Vrednost: 13.888 € 

70060005 - Delovanje sveta KS Šentanel 
Vrednost: 2.074 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 2.074 EUR za stroške sejnin, reprezentance, elektri�ne energije ter drug splošni 
material in storitve in nakup opreme. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�ni plan za leto 2018. 

0603 - Dejavnost ob�inske uprave 
Vrednost: 558.552 € 

Opis glavnega programa 

Program vklju�uje sredstva za delovanje ob�inske uprave. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Zagotovitev sredstev za nemoteno delovanje ob�inske uprave, le tako lahko deluje dobro in uspešno. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s prora�unskimi sredstvi, upoštevanje usmeritve za prijazno javno upravo. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 - Administracija ob�inske uprave 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob�inske uprave 

06039001 - Administracija ob�inske uprave 

Vrednost: 456.039 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema pla�e zaposlenih v ob�inski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi pla�ami, 
materialni stroški in stroški po�itniškega dela. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o 
javnih uslužbencih, Zakon o sistemu pla� v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o interventnih ukrepih 
(ZIU). 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni cilj podprograma je gospodarna in u�inkovita poraba prora�unskih sredstev za pla�e, materialne stroške 
tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij javnega zna�aja zagotovljeno zakonito in 
pravo�asno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje ob�inske uprave tako v obliki rednega izpla�ila pla�e 
zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitev delovnih mest, kot 
tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Omogo�ajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje 
preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature, dnevnega �asopisja. 

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

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in u�inkovito izvajanje zastavljenih nalog. 
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0041 - Oddelek za prora�un in finance 
Vrednost: 578.931 € 

41061111 - Pla�e delavcev ob�inske uprave 
Vrednost: 319.471 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V navedeni prora�unski postavki so na�rtovani izdatki za pla�e in prispevke zaposlenih, premije KDPZ, sredstva za 
izvedbo ZSPJS Sredstva za pla�e in dodatke zaposlenih v ob�inski upravi Ob�ine Prevalj so planirana za vsa 
sistematizirana delovna mesta po kadrovskem na�rtu(priloga  gradiva) na podlagi Dogovora  o ukrepih na podro�ju 
stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju in upoštevanja Zakona o interventnih ukrepih (ZIU),  Zakona za 
uravnoteženje javnih financ, Anekse h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. Pri na�rtovanju sredstev za 
pla�e in druge izdatke ter prispevke delodajalca za socialno varnost se v leto 2018 upoštevajo sklenjeni Dogovor o 
ukrepih na podro�ju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki je bil med socialnimi partnerji sklenjen 
decembra 2016, torej višje obveznosti z naslova napredovanj v pla�ne razrede in nazive iz leta 2017 ( višje izpla�ilo 
v januarju 2018) in u�inki odprave anomalij. Regres za letni dopust je planiran v višini minimalne pla�e. S 
1.januarjem 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so dolo�ene v Sklepu o uskladitvi 
minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 
1/13). 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodiš� in navodila Ministrstva za finance RS za pripravo prora�una, Zakon o interventnih ukrepih, Zakon za 
uravnoteženje javnih financ,  Anekse h Kolektivni  pogodbi  za negospodarske dejavnosti. Dogovor o ukrepih na 
podro�ju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju. 

41061143 - Izdatki za službena potovanja 
Vrednost: 1.258 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so namenjena za povra�ila kilometrine, dnevnic in preno�iš�  na službenih potovanjih.  

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Uredba o višini povra�il stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v dav�no osnovo. 

41061146 - Priprava dokumentacije za poro�anje 
Vrednost: 1.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�ina je dolžna po zaklju�ku projektov poro�ati o doseženih kazalnikih u�inkovitosti izvedbe.(Energetska sanacija 
šolskih objektov, Novogradnja vrtca Prevalje.....) 

 Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

41061160 - Izobraževanje zaposlenih 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 2.000 EUR, za strokovno izobraževanje zaposlenih na ob�inski upravi. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 
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Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Glede na stalne spremembe na podro�ju zakonodaje je potrebno nenehno izobraževanje. Pri tem se skušamo 
udeležiti tistih seminarjev, kjer je strošek nižji (Združenje ob�in, Zveza ra�unovodij, Skupnost ob�in). 

41061163 - Medob�inska uprava ob�in mežiške doline 
Vrednost: 59.277 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena za popla�ilo opravljenih nalog ob�inskega redarstva v skladu z Zakonom o ob�inskem 
redarstvu, Zakonom o pravilih cestnega prometa, Zakona o varstvu javnega reda in miru ter drugimi podro�nimi 
predpisi. Ministrstvo sofinancira 50 % stroškov v naslednjem letu. 

V letu 2018 na postavki Medob�inska uprava ob�in mežiške doline  planiramo sredstva za pla�e Medob�inskega 
urada za pripravo razvojnih projektov in projektov s podro�ja javnih služb in Medob�insko redarstvo ob�in Mežiške 
doline. 

- (1 X svetovalec  ) s 100 % zaposlitvijo za 12 mesecev, (1x svetovalec ) s 100 % zaposlitvijo za 8 mesece, 
pripravnik za delovno mesto svetovalec za 6 mesecev  in pla�o v deležu za dva  redarja   za 12 mesecev in vodjo 
urada v deležu. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodiš�a za izra�un potrebnih sredstev je Odlok o ustanovitvi in organizaciji organa skupne ob�inske uprave 
Medob�inska uprava ob�in Mežiške doline. (Ob�ina Ravne na Koroškem in Ob�ina Prevalje, Ob�ina Mežica in 
Ob�ina �rna na Koroškem) in dogovor o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih pri delovanju 
medob�inske uprave Mežiške doline. 

42162250 - Medob�inski inšpektorat - izvajanje odlokov 
Vrednost: 14.702 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 14.701 EUR za delovanje medob�inskega inšpektorata Koroške s sedežem v 
 Dravogradu za stroške kilometrin, najemnine, stroške blaga in storitev in pla�e. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju medob�inskega inšpektorata z ostalimi ob�inami in planom za leto 
2018. 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

43041121 - Ra�unalniške storitve 
Vrednost: 22.830 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 22.830  EUR za letno vzdrževanje ra�unalniške opreme in nakup notranjih pravil za 
potrebe arhiviranja. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci ra�unalniških storitev. 
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43061120 - Pisarniški material in storitve 
Vrednost: 27.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 27.400 EUR za pokrivanje stroškov nabave pisarniškega materiala, �istilnega 
materiala, založniških in tiskarskih storitev, �asopisov, revij, knjig, oglaševalskih storitev, izdatke za reprezentanco, 
drug splošni material in storitve in najemnine. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhajali smo iz realizacije  januar-maj 2018. 

43061160 - Študentsko delo in obvezna praksa 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 2.000 EUR za storitve dela preko študentskih napotnic in  za storitve obvezne 
delovne prakse. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v enaki višini kot leto prej.

43061180 - Nakup pisarniške opreme in ra�unalnikov ter telekom. opreme 
Vrednost: 5.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 5.800 EUR za nakup pisarniške, strojne in ra�unalniške opreme. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava  na projekt št. OB175-07-0046. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
ob�inske uprave 

Vrednost: 102.514 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema teko�e vzdrževanje upravnih prostorov, pla�ilo najemnin za upravne prostore, investicijsko 
vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o 
javnih uslužbencih, Zakon o sistemu pla� v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naro�ilih. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohranitev uporabne vrednosti objektov in službenih vozil, zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s 
strankami, zavarovana premoženje pred naravnimi in drugimi nesre�ami. 

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

Vzdrževana službena vozila in ostala oprema in zgradbe, v katerih deluje ob�inska uprava. 

Dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo, dobavljena energija za ogrevanje in elektriko, dobavljena 
voda in odvoženi odpadki, varovanje stavbe, zavarovano premoženje ob�ine. 
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0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo 
Vrednost: 6.036.660 € 

42061141 - Voda, komunalne storitve, telefon 
Vrednost: 51.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Na postavki je predvidenih 51.500 EUR  za elektri�no energijo, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, za vodo in 
komunalne storitve, za odvoz smeti, telefon, telefaks, elektronsko pošto, poštnino in kurirske storitve. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Stroški so namenjeni za normalno delovanje in obratovanje ob�inske uprave. 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

43061142 - Vzdrževanje vozil in prevozni stroški 
Vrednost: 18.986 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 18.985,61 EUR za gorivo, vzdrževanje in popravila avtomobilov, pristojbine za 
registracijo, zavarovalne premije za motorna vozila in zamenjavo dotrajanega službenega vozila za novejšega. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt OB175-07-0046. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sklenjene pogodbe in police. 

43061150 - Vzdrževanje poslovnih prostorov ob�.uprave 
Vrednost: 20.168 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 20.168 EUR za teko�e vzdrževanje poslovnih prostorov, opreme (klime) in 
 zavarovalne premije. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sklenjene pogodbe za zavarovanje objektov. 

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora 
Vrednost: 871.386 € 

44061144 - Najem ra�unalniške opreme, NUSZ, IUS 
Vrednost: 11.860 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 11.860 EUR za najem informacijskega sistema GIS-geografski informacijski sistem 
in sistem NUSZ, ki sta nujno potrebna za teko�e delo ob�inske uprave. Poleg tega imamo dostop do sistema IUS 
INFO za eno uporabniško mesto. V tej postavki je zajeto tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš�a, ki ga 
ob�ina pla�uje za objekt Trg 2a in vrtec Zgornji kraj. 
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Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Za u�inkovito in hitrejše delo v ob�inski upravi se je potrebno posluževati razpoložljivih tehnoloških rešitev. Pravna 
podlaga za pla�ilo NUSZ je Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiš�a. 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
Vrednost: 101.822 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Podro�je porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaš�ite, obveš�anje in ukrepanje v primerih naravnih 
in drugih nesre�. 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

Program varnosti pred poplavami- v pripravi 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

Dolgoro�ni cilji so usposabljanje enot in služb civilne zaš�ite, ter usposobljenost in opremljenost poklicnih in 
prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaš�ite in reševanje v ob�ini Prevalje. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre�ami 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre�ami 
Vrednost: 101.822 € 

Opis glavnega programa 

Program zajema varstvo pred naravnimi in drugimi nesre�ami in vklju�uje sredstva za izvedbo programa varstva 
pred naravnimi in drugimi nesre�ami in programe varstva pred požarom. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Zagotoviti se morajo finan�na sredstva za sanacijo nevarnih plazov in urejanje vodotokov in hudournikov. 
Pomembno je usposabljanje in izobraževanje �lanov ob�inskega štaba za civilno zaš�ito. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilji so usposabljanje in opremljanje poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot, ter enot civilne 
zaš�ite za opravljanje nalog zaš�ite in reševanja v ob�ini Prevalje. Kazalec uspešnosti doseganje ciljev se kaže 
predvsem pri posredovanjih gasilskih enot in enot civilne zaš�ite ob naravnih in drugih nesre�ah, pri katerih 
navedene ekipe posredujejo. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaš�ito, reševanje in pomo�

07039002 - Delovanje sistema za zaš�ito, reševanje in pomo�

07039001 - Pripravljenost sistema za zaš�ito, reševanje in pomo�

Vrednost: 23.822 € 

Opis podprograma 

Sredstva v tem podprogramu so namenjena organiziranju opremljanju in usposabljanju organov, enot in služb 
civilne zaš�ite ter drugih sil za zaš�ito, reševanje in pomo�, usposabljanje in opremljanje društev in drugih 
organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaš�ite, 
vzdrževanje javnih zakloniš� in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesre� in drugih nesre�. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre�ami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu. 
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Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesre�ami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti 
za prepre�evanje, odpravljanje nevarnosti in za pravo�asno ukrepanje ob nesre�ah. Državni organi in lokalne 
skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesre�ami kot enoten in celovit sistem varstva na 
državnem nivoju. 

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

V ob�inski pristojnosti so predvsem: 

Spremljanje nevarnosti, obveš�anje prebivalcev o nevarnosti, izvajanje zaš�itnih ukrepov, razvijanje osebne in 
vzajemne zaš�ite, izdelovanje ocen ogroženosti, izdelovanje na�rtov zaš�ite in reševanja, organiziranje, opremljanje, 
usposabljanje in pripravljanje ob�inskih sil za zaš�ito, reševanje in pomo�. 

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo 
Vrednost: 6.036.660 € 

42072009 - Reps 
Vrednost: 419 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Predvidena sredstva so v višini 419 EUR so namenjena za opravljanje nalog zaš�ite in reševanja z reševalnimi psi v 
primeru naravnih nesre� na obmo�ju Ob�ine Prevalje. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V enaki višini kor leto prej  za izvajanje nalog zaš�ite in reševanja za leto 2018. 

42072011 - Štab civilne zaš�ite 
Vrednost: 2.196 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 2.195 EUR za namene popla�ila blaga in storitve (izobraževanje štaba CZ in nakup 
oblek CZ). 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Program dela  za leto 2018. 

42072017 - Gorska reševalna služba 
Vrednost: 1.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so namenjena v višini 1.600 EUR za izvajanje nalog in reševanja v smislu zagotavljanja iskanja pogrešanih 
in ujetih oseb na obmo�ju gora ter reševanja iz višin in globine na obmo�ju Ob�ine Prevalje. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Program dela  za opravljanje nalog zaš�ite in reševanja za leto 2018. 

42072023 - Gasilski zavod Ravne na Koroškem 
Vrednost: 18.464 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 17.000 EUR, za sofinanciranje nalog zaš�ite in reševanja, ki so širšega pomena, 
zlasti na podro�ju zaš�ite pred nesre�ami v prometu in nesre�ami z nevarnimi snovmi in 1.464 EUR za 24 požarno 
varovanje objekta Družbeni dom. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Program dela in osnutek pogodbe. 

43171513 - Vzdrževanje defibrilatorjev 
Vrednost: 1.143 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena za potrošni material (defibrilacijske elektrode s senzorjem). 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V preteklih letih smo namestili defibrilatorje na obmo�ju naše ob�ine. Ob vsakokratni uporabi je potrebna nova 
nabava elektrod. 

07039002 - Delovanje sistema za zaš�ito, reševanje in pomo�

Vrednost: 78.000 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je protipožarna varnost in sicer dejavnost gasilskih društev, dejavnost ob�inske gasilske 
zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske 
domove, gasilska vozila in opremo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gasilstvu in pod zakonski predpisi, Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi, Zakon o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesre�ami in podzakonski predpisi. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dejavnost poklicne gasilske enote se deli na osnovno in dopolnilno dejavnost (preventivno) dejavnost in na 
intervencije. Dolgoro�ni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti poklicnih in 
prostovoljnih gasilskih enot za posredovanje ob naravnih in drugih nesre�ah. 

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

Glavne usmeritve pri osnovni dejavnosti so stalno dežurstvo ekipe, spremljanje signala preko avtomatskega 
javljanja, obveš�anje, alarmiranje in organiziranje sodelovanja s prostovoljnimi gasilskimi društvi. 

Preventivna dejavnost so glavne usmeritve pregled gasilnikov, hidrantov, izdelovanje na�rtov zaš�ite in reševanja, 
servisiranje gasilskih vozil in opreme, spremstvo pri nevarnih delih. 

Glavni cilj na podro�ju intervencij so gašenje požarov, reševanje pri naravnih in drugih nesre�ah, reševanje pri 
ekoloških nesre�ah, reševanje pri nesre�ah na cesti, reševanje pri nezgodah v industriji, pomo� pri reševanju ljudi in 
premoženja. 
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0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo 
Vrednost: 6.036.660 € 

42072021 - Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje - nakup opreme in 
osnovnih sredstev 

Vrednost: 78.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 78.000 EUR, od tega je za požarno takso namenjenih 9.000 EUR,  za redno 
dejavnost v višini 39.000 EUR in nakup gasilskega vozila 30.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt OB175-07-0017. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi plana  prihodkov in odhodkov 2018. 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
Vrednost: 1.500 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Podro�je porabe zajema naloge na podro�ju prometne varnosti in notranje varnosti v ob�ini. 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

Nacionalni program varnosti cestnega prometa  "Skupaj za ve�jo varnost" in posami�ni programi. 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

Dvig prometno varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od na�rtovanja, izvedbe, 
vzdrževanja in nadzora, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne - slabe na�ine vedenja v prometu in na 
koncu �im manj prometnih nesre�. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

0802 - Policijska in kriminalisti�na dejavnost 

0802 - Policijska in kriminalisti�na dejavnost 
Vrednost: 1.500 € 

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v ob�ini. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

�im ve�ja varnost cestnega prometa, �im manj prometnih nezgod, �im boljša obveš�enost in osveš�enost vseh 
udeležencev cestnega prometa. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vsako leto vklju�iti v aktivnosti �im ve� otrok v osnovnih šolah in vrtcih ter posamezne skupine udeležencev v 
cestnem prometu- pešci, kolesarji, mladi vozniki. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

08029001 - Prometna varnost 
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08029001 - Prometna varnost 

Vrednost: 1.500 € 

Opis podprograma 

Sredstva so namenjena za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne 
varnosti na prvi šolski dan in skozi celo šolsko leto). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih aktivnosti 
tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s �im ve� drugimi subjekti, ki na 
kakršen koli na�in sodelujejo pri zagotovitvi, ve�je varnosti cestnega prometa. Klju�ni cilj je sprememba vedenjskih 
vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot peš�ev in �im manj prometnih nezgod. Kazalci so: 
vklju�itev �im ve�jega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev 
cestnega prometa. 

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

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti v katere bi bili vklju�eni vsaj otroci v vrtcih, u�enci v osnovnih šolah in 
dijaki in kriti�ne skupine udeležencev cestnega prometa. Kazalci so vklju�itev �im ve�jega števila mladostnikov in 
ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s �im ve� subjekti, 
posreden kazalec pa je manjše število prometnih nesre� v cestnem prometu. 

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo 
Vrednost: 6.036.660 € 

42082016 - Svet za preventivo v cestnem prometu 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 1.500  EUR, za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Sredstva so pove�ali na 
priporo�ilo Ministrstva za promet in na podlagi sklepa SPVCP Ob�ine Prevalje. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Program predvidenih aktivnosti SPVCP za leto 2018. 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
Vrednost: 51.420 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Podro�je zajema naloge aktivne politike zaposlovanja v smislu spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma 
zaposlitev brezposelnih oseb. 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007-2013. 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

Zmanjševanje deleža brezposelnih oseb, spodbujanje brezposelnih k aktivnejšemu iskanju zaposlitev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 



Stran 51 od 138 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 
Vrednost: 51.420 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vklju�uje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih 
oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na podro�jih, ki se financirajo iz ob�inskega prora�una oz. 
sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in prepre�evanje 
prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Strategija razvoja Ob�ine Prevalje 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Spodbujanje brezposelnih h aktivnejšemu iskanju zaposlitve in zmanjševanje deleža brezposelnih oseb. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

10039001 - Pove�anje zaposljivosti 

10039001 - Pove�anje zaposljivosti 

Vrednost: 51.420 € 

Opis podprograma 

V okviru tega se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe (javna dela) za pove�anje zaposljivosti 
ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Aktivirati brezposelne osebe in njihovo socializacijo, ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti, ter spodbujanje 
razvoja novih delovnih mest. 

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

Pove�anje zaposljivosti ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela. 

0041 - Oddelek za prora�un in finance 
Vrednost: 578.931 € 

41101000 - Javna dela - Ob�ina 
Vrednost: 39.285 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Program javnih del, ki se izvaja v okviru aktivne politike zaposlovanja in število vklju�enih oseb za prora�unsko 
obdobje dolo�i Vlada RS. Sredstva za izvajanje programov javnih del pa zagotavlja Zavod RS za zaposlovanje in 
naro�nik javnih del ( ob�ina). Zavod  RS za zaposlovanje je že v mesecu novembru  2017  objavil javni razpis za 
izbor programov javnih del za leto 2018.Odobrene imamo tri programe za tri zaposlitve preko javnih del. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zagotovljena sredstva v višini 39.285 EUR predstavljajo sredstva za kritje stroška pla�  za  treh udeležencev, regres 
za letni dopust in dodatno zagotovitev za obra�un in izpla�ilo prispevkov in socialno varnost v skladu z zakonom. 
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41101002 - Javna dela -Altra 
Vrednost: 1.401 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Program javnih del, ki se izvaja v okviru aktivne politike zaposlovanja in število vklju�enih oseb za prora�unsko 
obdobje dolo�i Vlada RS. Sredstva za izvajanje programov javnih del pa zagotavlja Zavod RS za zaposlovanje in 
naro�nik javnih del ( ob�ina). 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ob�ina Prevalje pokrije stroške v višini 5 % v skladu z 52. �lenom Zakona o urejanju trga dela. 

  

41101004 - Javna dela - Osnovna šola Prevalje 
Vrednost: 4.351 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Program javnih del, ki se izvaja v okviru aktivne politike zaposlovanja in število vklju�enih oseb za prora�unsko 
obdobje dolo�i Vlada RS. Sredstva za izvajanje programov javnih del pa zagotavlja Zavod RS za zaposlovanje in 
naro�nik javnih del ( ob�ina). 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ob�ina planira sredstva za kritje  enega programa javnih del  na Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje. (35% delež za 
leto 2018) 

41101006 - Javna dela - CUDV �rna na Koroškem 
Vrednost: 1.430 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Program javnih del, ki se izvaja v okviru aktivne politike zaposlovanja in število vklju�enih oseb za prora�unsko 
obdobje dolo�i Vlada RS. Sredstva za izvajanje programov javnih del pa zagotavlja Zavod RS za zaposlovanje in 
naro�nik javnih del ( ob�ina). 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ob�ina Prevalje pokrije stroške v višini  35 % v skladu z 52. �lenom Zakona o urejanju trga dela. 

  

41101009 - Javna dela - Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo 
Vrednost: 4.952 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Program javnih del, ki se izvaja v okviru aktivne politike zaposlovanja in število vklju�enih oseb za prora�unsko 
obdobje dolo�i Vlada RS. Sredstva za izvajanje programov javnih del pa zagotavlja Zavod RS za zaposlovanje in 
naro�nik javnih del ( ob�ina). 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ob�ina Prevalje pokrije stroške v višini 35 % v skladu z 52. �lenom Zakona o urejanju trga dela. 
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
Vrednost: 90.787 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Podro�je porabe zajema izvajanje programov na podro�ju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, 
razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištvo. 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

Razvojni na�rt ob�ine Prevalje 2014-2020.. 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

Dolgoro�ni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja 
kot privla�nega in kvalitetnega življenjskega obmo�ja ob�ine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 
1104 - Gozdarstvo    

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 
Vrednost: 16.787 € 

Opis glavnega programa 

Program reforme kmetijstva in živilstva vklju�uje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva 
za razvoj in prilagajanje podeželskih obmo�ij.  Razvojni projekti in aktivnosti na podro�ju razvoja podeželja. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Zagotoviti ve�jo konkuren�nost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem, ohraniti kulturno in 
bivanjsko dediš�ino podeželskega prostora, spodbuditi u�inkovitost in strokovnost kmetijstva in 
gozdarstva, izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kazalci: 
 - število z vsebinskim in �asovnim planom izvedenih planiranih projektov in programov. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo�ij 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

Vrednost: 2.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, 
podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske 
proizvodnje (subvencioniranje obrestne mere). 

Zakonske in druge pravne podlage 

  Zakon o kmetijstvu, Razvojni plan ob�ine Prevalje. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Hraniti kulturno in bivanjsko dediš�ino podeželskega prostora, spodbuditi u�inkovitost in strokovnost kmetijstva in 
gozdarstva,  izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

43111913 - Kompleksne subvencije v kmetijstvu 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Za  namen uresni�evanja ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v ob�ini v letu 2018 so 
predvidena sredstva so v višini 2.000 EUR. V ta namen  bomo za  izvajanjem ukrepov iz sprejetega Pravilnika o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Ob�ini Prevalje za programsko obdobje 2015-2020 
(Uradno glasilo slovenskih ob�in, št. 53/2015) na podlagi javnega razpisa dodeljevali pomo�i za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v ob�ini.  

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št.OB175-07-0047. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravilnikom o dodeljevanju pomo�i za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Ob�ini Prevalje. 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo�ij 

Vrednost: 14.787 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega obnovo vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središ� in objektov skupnega pomena 
na vasi), podpore razvoju dopolnilnih dejavnosti (turisti�na dejavnost, doma�a obrt...), podpore stanovanjskemu in 
interesnemu povezovanju (društva, zveze). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiš�ih, Zakon o zaš�iti živali, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni 
samoupravi. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti ve�jo konkuren�nost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem  prostoru, ohraniti kulturno 
in bivanjsko dediš�ino podeželskega prostora, spodbuditi u�inkovitost in strokovnost kmetijstva in 
gozdarstva,   izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev, spodbuditi zavarovanje posevkov, plodov in živali. 

Kazalci: 
-  število delovnih mest v podeželskem prostoru 
 - stopnja ohranjenosti kulturne in bivanjske dediš�ine podeželskega prostora 
 - stopnja napredovanja u�inkovitosti in strokovnosti kmetijstva in gozdarstva 
 - stopnja izboljšanja uspešnosti kmetijskih gospodarstev. 

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

Razdeljena sredstva v skladu z vsebinskim in finan�nim planom razvojnih projektov in programov za podeželje; 
Kazalci  
-  število izvedenih projektov in programov za razvoj podeželja. 
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0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

43111914 - Lokalne akcijske skupine 
Vrednost: 10.287 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Skupna višina sredstev za razvoj in prilagajanje podeželskih obmo�ij - Lokalne akcijske skupine so predvidena v 
višini 4.320 EUR za redno dejavnost in 5.967 EUR za projekt MED-OVITA. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Kalkulacija stroškov za delovanje LAS Mežiške doline v letu 2018. 

43111920 - Financiranje društev na podro�ju kmetijstva 
Vrednost: 4.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Z namenom zagotavljanja boljše u�inkovitosti in strokovnosti kmetijstva ter prispevati k njegovi dolgoro�ni 
sposobnosti preživetja bo ob�ina dodeljevala pomo�i za podporo delovanju društev s podro�ja kmetijstva in razvoja 
podeželja. Predmet podpore so stroški organizacije in izvedbe izobraževanj in usposabljanj, stroški obiskov sejmov 
in tekmovanj, stroški organizacije in izvedbe razstav in sejmov, stroški izvedbe strokovnih ekskurzij, stroški 
svetovalnih storitev ter stroški publikacij. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravilnikom o dodeljevanju pomo�i za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Ob�ini Prevalje za programsko 
obdobje. 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 
Vrednost: 4.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vklju�uje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstev za varovanje zdravja živali na 
ob�inski ravni. V skladu z Zakonom o zaš�iti živali je naloga ob�ine, da zagotovi delovanje zavetiš�a za zapuš�ene 
živali in zagotavlja sredstva za oskrbo zapuš�enih živali. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

  Zagotoviti ustrezno varstvo zapuš�enih živali (psov in ma�k) v skladu z veljavno zakonodajo. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 Zagotoviti ustrezno varstvo zapuš�enih živali, zmanjšati število zapuš�enih živali v ob�ini.   
Kazalci; 
-  vzdrževanje dveh mest za pse v zavetiš�u za zapuš�ene živali 
-  število oskrbljenih zapuš�enih živali 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
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11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Vrednost: 4.000 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je sofinanciranje zavetiš� (azilov) za živali ter društev za zaš�ito živali. V okviru 
zdravstvenega varstva živali je ob�ina dolžna zagotoviti delovanje zavetiš�a za zapuš�ene živali. Tako so klju�ne 
naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetiš�a ter pokrivanje stroškov za oskrbo zapuš�enih 
živali. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaš�iti živali. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 Zagotoviti ustrezno varstvo zapuš�enih živali (psov in ma�k) v skladu z veljavno zakonodajo 
Kazalci: 
-  število oskrbljenih zapuš�enih živali v ob�ini 
 - izvedena akcija sterilizacije oz. kastracije zapuš�enih ma�k na obmo�jih, kjer se le-te še pojavljajo ter s tem 
zmanjšanje števila zapuš�enih živali. 

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

 Zagotoviti oskrbo vseh zapuš�enih živali iz obmo�ja ob�ine 
Kazalci: 
-  število steriliziranih oz. kastriranih zapuš�enih ma�k 
-  število oskrbljenih zapuš�enih živali. 

  

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

43111912 - Stroški oskrbe najdenih mali živali 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�ina Prevalje na osnovi  Zakona o zaš�iti živali, v sodelovanju z Društvom proti mu�enju živali Koroške namenja 
finan�na sredstva za  zapuš�ene živali najdene v ob�ini Prevalje (ma�ke, psi) s ciljem prepre�evanja mu�enja živali 
in rojstev nezaželenih mladi�ev. Finan�na sredstva bodo porabljena za veterinarsko oskrbo (zdravljenje, sterilizacije, 
kastracije, cepljenje in registracija) in hrano za živali.  

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zakon o zaš�iti živali. 

1104 - Gozdarstvo 
Vrednost: 70.000 € 

Opis glavnega programa 

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in ve�namensko gospodarjenje z gozdovi, v skladu z 
na�eli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresni�evanje vseh njihovih funkcij. Ohranitev in 
trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih 
funkcij, zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo dolo�ajo gozdnogospodarski na�rti (vzdrževanje in urejanje 
gozdnih prometnic-gozdne ceste). 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Notranja povezanost  ob�ine s cestnim omrežjem. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

  Izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih cest. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Vrednost: 70.000 € 

Opis podprograma 

Vzdrževanje in gradnja  gozdnih cest, gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne 
infrastrukture (gozdne vlake). Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje teko�ega 
vzdrževanja gozdnih cest. 

Zakonske in druge pravne podlage 

  Zakon o gozdovih (UL RS, št. 30/93 s sp.), 
  Program razvoja gozdov v Sloveniji, 
  Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest,  
  Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove,  
  Pravilnik o gozdnih prometnicah. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje približno 50 km gozdnih cest (zasebnih in državnih) v skladu z 
gozdnogospodarskimi na�rti. 

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

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje okoli 60% gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in 
prizadetosti cestiš�a v skladu z gozdnogospodarskimi na�rti. 

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo 
Vrednost: 6.036.660 € 

42112114 - Gozdne ceste 
Vrednost: 70.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 70.000 EUR za vzdrževanje gozdnih cest na obmo�ju zasebnih in državnih gozdov 
na obmo�ju ob�ine Prevalje. V prora�unski postavki so zajeta sredstva za redno vzdrževanje gozdnih cest, ki obsega 
tista dela, ki zagotavljajo ohranjanje stanja gozdnih cest in prepre�ujejo zmanjševanje prevoznosti. Vzdrževanje 
zajema nasipanje, ravnanje in �iš�enje, izgradnjo novih prepustov, vgradnjo dražnikov, obsekavanje in sanacijo 
usadov na gozdnih cestah. Gozdne vlake so ožje poti, namenjene za spravilo lesa s traktorjem ali drugim spravilnim 
sredstvom in so del gozdne infrastrukture. Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove 
po prioritetnem vrstnem redu. Program pripravi Zavod za gozdove v skladu z dolo�ili Zakona o gozdovih. Del 
sredstev za urejanje gozdnih cest se zbira iz naslednjih virov:-  pla�ila pristojbin lastnikov gozdov za vzdrževanje 
gozdnih cest (Zakon o gozdovih) in so prihodek lokalne skupnosti,-  sredstva državnega prora�una, ki jih zagotavlja 
MKGP za vzdrževanje gozdnih cest. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na osnovi Zakona o gozdarstvu, na osnovi pogodbe z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter 
Zavodom za gozdove Slovenije. Pri izra�unu potrebnih sredstev se upošteva dolžina gozdnih cest in obseg del za 
nujna vzdrževalna dela, ki je pripravljen na podlagi obsega del v preteklem letu. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Vrednost: 2.824.285 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Podro�je prora�unske porabe zajema podro�je cestnega prometa in infrastrukture ter podro�je železniške 
infrastrukture. Podro�je obsega opravljanje nalog vzdrževanja ob�inske cestne infrastrukture in zagotavljanje 
prometne varnosti ter vzdrževanje javne železniške infrastrukture. 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije 
- Razvojni program Ob�ine Prevalje 2014-2020. 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

Zagotavljanje notranje povezanosti ob�ine s cestnim omrežjem, razvoj prometne infrastrukture, ohranjanje omrežja 
z ukrepi obnov in preplastitev cest, izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s tehni�nimi ukrepi za izboljšanje 
prometne varnosti, boljša dostopnost do posameznih naselij, zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov 
na okolje. Dolgoro�ni cilji na podro�ju prora�unske porabe je gradnja in ohranjanje cestne in železniške 
infrastrukture. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
1306 Telekomunikacije in pošta 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 
Vrednost: 2.824.285 € 

Opis glavnega programa 

Cestni promet in infrastruktura vklju�uje ta sredstva za opravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inski cest, investicijsko 
vzdrževanje in gradnjo ob�inskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in teko�e 
vzdrževanje državnih cest ter investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Notranja povezanost  ob�ine s cestnim omrežjem, ve�ja varnost udeležencev c cestnem prometu, razvoj prometne 
infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema. Strateški cilj na podro�ju vzdrževanja ob�inskih 
cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v prepre�evanje propadanja cestne infrastrukture, 
izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov 
prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na podro�ju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: 
- prednostno ohranjanje cestnega omrežja 
- pove�anje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu 
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, 
- izboljšanje voznih pogojev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se 
izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju 
rednega vzdrževanja javnih cest. 
Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so redno vzdrževanje ob�inskih cest, z razpoložljivimi sredstvi 
zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa in v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost ob�inskih cest.  
Kazalci: urejena cestna infrastruktura, prevoznost cest in varnost prometa. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob�inskih cest 
13029003 Urejanje cestnega prometa 
13029004 Cestna razsvetljava 
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13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
        

13029001 - Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest 

Vrednost: 640.500 € 

Opis podprograma 

Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest, upravljanje in teko�e vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), 
upravljanje in teko�e vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in teko�e vzdrževanje cestne 
infrastrukture (plo�niki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih cestah,  
- Zakon o varnosti cestnega prometa,  
- Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in ob�in,  

- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in ob�in , 
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,  
- Pravilnik o na�inu ozna�evanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih,  
- Odlok o ob�inskih cestah,  
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogo�en varen promet, da se ohranjajo 
ali izboljšajo prometne, tehni�ne in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaš�iti pred škodljivimi vplivi cestnega 
prometa ter ohranja urejen videz cest. 

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

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja ob�inske cestne infrastrukture in cestnih 
objektov. 
Kazalec: število vzdrževanih cest. 

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo 
Vrednost: 6.036.660 € 

42132111 - Letno vzdrževanje cest 
Vrednost: 240.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V skladu s programsko klasifikacijo izdatkov ob�inskih prora�unov, so  sredstva za redna in teko�a vzdrževalna dela 
namenjena v višini 240.000,00 EUR. Sredstva prora�unske postavke se namenijo za redno vzdrževanje ob�inskih 
cest, plo�nikov in pešpoti z vsemi spremljajo�imi objekti. Vsako prora�unsko leto se z vzdrževalcem ob�inskih cest 
natan�no opredelijo naloge in višina sredstev za posamezni namen. Z vzdrževalnimi deli na ob�inskih cestah 
(lokalnih cestah in ostalih javnih poteh), se zagotavlja prevoznost cest ter vsa tista teko�a vzdrževalna dela, s 
katerimi se zagotavlja varnost v cestnem prometu, v skladu s predpisi, ki urejajo ceste in odvijanje prometa na njih. 
Med redna ali teko�a vzdrževalna dela spadajo predvsem naslednja dela: redna služba cestnih delavcev, manjše 
preplastitve in zalivanje razpok, krpanje udarnih jam, popravila bankin, �iš�enje muld, koritnic, jaškov in propustov, 
ureditev brežin, tlakovanje pešpoti, urejanje, urejanje makadamskih cestiš�, montaža odbojnih ograj, polaganje 
robnikov in lamel in �iš�enje odpadkov, obnova opornih zidov, namestitev koritnic, dvig jaškov, manjša asfaltiranja, 
popravila in pleskanje ograj in razne intervencije. V okviru prora�unske postavke so zajeta nujna intervencijska dela 
na podro�ju komunalno cestnega gospodarstva, to je tista dela, ki jih v �asu priprave prora�una ni mogo�e 
predvideti.  

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva smo planirali glede na realizacijo januar- maj 2018. 
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42132112 - Zimska služba 
Vrednost: 400.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 400.000 EUR za zimsko vzdrževanje cest. Z vzdrževalnimi deli na ob�inskih cestah 
(lokalnih cestah in ostalih javnih poteh), se zagotavlja prevoznost cest v zimskem obdobju. S temi deli se hkrati 
zagotavlja varnost v cestnem prometu, v skladu s predpisi, ki urejajo ceste in odvijanje prometa na njih.  Zimska 
služba zajema  naslednja dela:  pluženje, posipanje cest ter redno dežurstvo v sklopu zimske službe in razne 
intervencije. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V skladu z zakonodajo in programom zimske službe. 

42132114 - Vzdrževanje ob�inskih cest javno - zasebno partnerstvo 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�ina je planirala sredstva za pripravo dokumentacije za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske 
javne službe vzdrževanje ob�inskih cest v ob�ini. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob�inskih cest 

Vrednost: 1.670.288 € 

Opis podprograma 

Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob�inskih cest zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, 
gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnjo in investicijsko vzdrževanje  cestne infrastrukture 
(plo�niki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa). Investicije obsegajo novogradnje, 
nadomestne gradnje, rekonstrukcije in investicijska vzdrževalna dela. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Pravilnik o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest, Pravilnik o na�inu ozna�evanja 
javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o varnosti 
cestnega prometa, Odlok o gospodarskih javnih službah v Ob�ini Prevalje, Odlok o kategorizaciji ob�inskih cest v 
Ob�ini Prevalje in drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje notranje povezanosti ob�ine s cestnim omrežjem, razvoj prometne infrastrukture, ohranjanje omrežja 
za ukrepi obnov in preplastitev cest, izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehni�nimi ukrepi za 
izboljšanje prometne varnosti, boljša dostopnost do posameznih naselij in zagotavljanje izboljšanja pogojev za 
bivanje in vplivov na okolje. 

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

 Prenova in obnova stare prometne infrastrukture, gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in 
finan�nimi možnostmi, novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov, modernizacije, rekonstrukcije, obnove in 
preplastitve cest, sanacije podpornih in opornih zidov. 
Kazalec: 

- število obnovljenih cest in novozgrajenih cest. 
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0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo 
Vrednost: 6.036.660 € 

42132223 - Zemeljski usadi na cestah 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 1.000 EUR za ureditev zemeljskih usadov na ob�inskih cestah. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezav na projekt OB175-08-0033. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42132226 - Sanacija plazov 
Vrednost: 1.150.718 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 1.150.718  EUR za sanacije  plazov na obmo�jih Ob�ine Prevalje. Zaradi obilnega 
dežja so narasle potrebe po sanacijah brežin, cestnih usadov in stabilizacijah zdrsov po neurjih  nad lokalnimi 
cestami z armirano zemljo.(sanacija plazu in rekonstrukcija ceste na Barbaro, plaz na LC 350271 Prevalje-
Leše, sanacija plazu in rekonstrukcija odseka LC350371 cesta Negovec - Raškova rida-Keber) ) 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št.OB175-10-0020. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42132227 - Rekonstrukcija ceste na Zagrad:I. faza (od kapelce do odcepa 
Aleker) 

Vrednost: 52.571 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 52.571 EUR za izvedbo za�etka projekta  na trasi od  odcepa pri  Kapelici Leše do 
kmetije Alekar. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št.OB175-014-0001. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42132560 - Obnova manjših asfaltnih odsekov-Prevalje 
Vrednost: 87.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena za sanacijo in ureditev manjših asfaltnih odsekov na obmo�ju Prevalj. Planira se odsek pri 
Tržnici do trgovine Na Produ. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št.OB175-11-0018. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42132569 - Ureditev manjših asfaltnih odsekov -Holmec 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena za ureditev odsekov na obmo�ju Holmeca. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št.OB175-11-0008. 
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Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42132578 - Ureditev cestnih povezav na obmo�ju Jamnice 
Vrednost: 12.444 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so planirana za projektno  dokumentacijo, investicijski nadzor in gradbena dela. Projekt je predviden v 
dveh fazah. Faza I. odsek do Zvonikove kapele in Faza II. odsek do odcepa kmetije �rešnik. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-13-0002. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42132580 - Asfaltiranje odsekov mimo dvoriš� kmetij 
Vrednost: 53.891 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževalna dela ( asfaltiranje) na odsekih skozi dvoriš�a kmetij.(lokacija  
KS Šentanel) 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42132583 - Obnova manjših odsekov na Lešah 
Vrednost: 80.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena za sanacijo cestnega odseka Leše nad igriš�em. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št. Ob175-15-0011. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42132584 - Ureditev cestnih povezav na obmo�ju Brinjeve gore 
Vrednost: 228.663 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva v višini 228.663 EUR so predvidena za na�rt in projektno dokumentacijo, gradbena dela in gradbeni nadzor 
za fazo I. JP 851-961 - cesta  na Fari - Stražiš�e-Brinjeva gora, odsek od Unca mimo Hanija in faza II. LC 350 281 - 
cesta Prevalje-Stražiš�e-Kova�-Ocvirk, odsek zazidava Rožej do odcepa nad gostiš�em Hani. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št.OB175-17-0003. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42132587 - Cesta Prevalje - Klemen- Roži�
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so planirana za pripravo projektne dokumentacije za sanacijo obstoje�e ceste z odvodnjavanjem in 
preplastitvijo z asfaltom. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št:OB175-18-0004. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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13029003 - Urejanje cestnega prometa 

Vrednost: 16.221 € 

Opis podprograma 

Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in teko�e vzdrževanje parkiriš�, avtobusnih postajališ�, prometne 
signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, 
gradnja in investicijsko vzdrževanje parkiriš�, avtobusnih postajališ�, prometne signalizacije, neprometnih znakov in 
oglaševanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Pravilnik o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest, Pravilnik o na�inu ozna�evanja 
javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o varnosti 
cestnega prometa, Odlok o gospodarskih javnih službah v Ob�ini Prevalje, Odlok o kategorizaciji ob�inskih cest v 
Ob�ini Prevalje in drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehni�nimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti, izboljšanje 
prometne signalizacije ter  naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa  ter jo 
sestavljajo prometni znaki, turisti�na in druga obvestilna signalizacija ter druga sredstva in naprave za vodenje in 
zavarovanje prometa na cesti, zamenjava ali obnova delov in naprav neprometnih znakov, ohranjanje parkiriš� z 
ukrepi obnov in preplastitvijo, vzdrževanje avtobusnih postajališ� in obra�ališ� in zagotavljanje izboljšanja pogojev 
za bivanje in vplivov na okolje. 

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

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo 
Vrednost: 6.036.660 € 

42132113 - Prometna signalizacija 
Vrednost: 13.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 13.000 EUR za vzdrževanje talne signalizacije in ureditev cestnih ovir. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt OB175-08-0034. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

43131942 - Neprometne in usmerjevalne table 
Vrednost: 3.221 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Urejena obvestilna signalizacija ima pomemben povezovalni vpliv pri vzpostavljanju sinergije urbanega okolja. 
Urejena turisti�na in druga obvestilna signalizacija, ki upošteva urbanisti�ne in prometne normative bistveno 
pripomore k prijaznemu bivalnemu okolju, ve�ji funkcionalnosti in bolj urejenemu prometu. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Urejena turisti�na informiranost na obmo�ju turisti�nih vasi in na podeželju. Pridobljeni predra�uni izvajalca. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

Vrednost: 60.556 € 

Opis podprograma 

Cestna razsvetljava obsega upravljanje in teko�e vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko 
vzdrževanje cestne razsvetljave. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Pravilnik o na�inu ozna�evanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, 
Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu in Zakon o prevozih v cestnem 
prometu. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehni�nimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti, izboljšanje 
prometne signalizacije in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa, ve�ja 
varnost udeležencev v cestnem prometu in zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje. 

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

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo 
Vrednost: 6.036.660 € 

42122210 - Elektri�na energija javne razsvetljave 
Vrednost: 49.556 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 49.556  EUR za popla�ilo elektri�ne energije za javno razsvetljavo in za vzdrževanje 
javne razsvetljave. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na osnovi programa var�evanja z elektri�no energijo na podro�ju javne razsvetljave. 

42122243 - Soglasja 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 1.000 EUR za pridobitev soglasij za novogradnje javne razsvetljave. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na osnovi soglasij in pogodb dobavitelja elektri�ne energije. 

42122260 - Novogradnja javne razsvetljave 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 10.000 EUR za novogradnje JR na obmo�ju Prevalj.(manjši uli�ni odseki) 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-07-0029. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

Vrednost: 436.721 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema investicijsko vzdrževanje  in gradnjo državnih cest: sofinanciranje investicij in investicijskega 
vzdrževanja na državnih cestah. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti v cestnem prometu. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s tehni�nimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti. 

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

Prenova in obnova stare prometne infrastrukture, gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in 
finan�nimi možnostmi, novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov. 
Kazalci:  

- število obnovljenih in novozgrajenih regionalnih cest. 

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo 
Vrednost: 6.036.660 € 

42132100 - Projekt krožiš�e - Spar 
Vrednost: 427.497 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 427.497 EUR za nadaljevanje projekta. Projekt vodi Ministrstvo za infrastrukturo. V 
letu 2016 je bil objavljen razpis za izbor izvajalca za projekt od Krožiš�a Spar do krožiš�a pri Palomi. Predvidena je 
izgradnja hodnika za pešce in kolesarje, avtobusna postaja, sanacija komunalnih vodov, plinovoda in javne 
razsvetljave. Pri�etek del v letu 2017 in dokon�anje do julija 2018. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt OB175-07-0030. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42132101 - Rekonstrukcija križiš�a Lokovica, Na G2-112 
Vrednost: 9.223 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena za rekonstrukcijo križiš�a z levo zavijalnim pasom na državni cesti, predvidena je obnovitev 
pravokotnih priklju�kov z ureditvijo individualnih priklju�kov na priklju�no cesto, prehodi za pešce, ureditev 
avtobusnih postajališ� ter javna razsvetljava, ureditev primernega odvodnjavanja s cestiš�a.  

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št.175-15-0003. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

14 - GOSPODARSTVO 
Vrednost: 253.449 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Podro�je porabe zajema dejavnost župana in podžupana pri odlo�anju o organizaciji in porabi sredstev za promocijo 
Ob�ine Prevalje. Podro�je zajema urejanje in nadzor na podro�ju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo 
gospodarskih dejavnosti, promocijo ob�ine, razvoj in gostinstva in turizma. 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

Razvojni program  ob�ine Prevalje 2014-2020. 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

Zagotavljati pogoje za razvoj malega gospodarstva, zagotavljanje ustrezne podprograme okolju za razvoj 
podjetništva in turizma, razvoj lokalne turisti�ne infrastrukture. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
Vrednost: 8.943 € 

Opis glavnega programa 

Podprogram vklju�uje sredstva za spodbujanje razvoje malega gospodarstva. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva prestrukturiranje tradicionalne industrije, zagotavljanje 
ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma, vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva 
izven tradicionalnih dejavnosti ( razvoj turizma), razvoj lokalne turisti�ne infrastrukture. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji so: uspešno izvedeni zastavljeni projekti 

Kazalci: pove�ana dodana vrednost/zaposlenega v ob�ini, znižana stopnja brezposelnosti, število podjetij, ki delajo v 
okviru poslovnih lokacij, pove�anje števila turistov, pove�anje števila preno�itvenih kapacitet. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Vrednost: 8.943 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je financiranje programa ob�inskih in medob�inskih skladov za razvoj malega gospodarstva 
oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih na�rtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam 
malega gospodarstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju turizma, ter  Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s 
tem spodbujanje zaposlenosti, razvoj podjetniške kulture, razvoj turizma. 

Kazalci: izveden razpis o dodeljevanju državnih pomo�i za spodbujanje razvoja gospodarstva, število dodeljenih 
državnih pomo�i. 

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

Uspešno izveden razpis za spodbujanje podjetništva.

Kazalci: razdeljena sredstva upravi�encem razpisa. 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

43141824 - Alp Peca d.o.o. 
Vrednost: 8.943 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Razvojno podjetje A.L.P. PECA d.o.o. je v svoji opredelitvi nevladna in neprofitna organizacija. Je podjetje za 
razvoj in hkrati celovit Poslovni servis, ki nudi koristne informacije in pomo� širokemu krogu uporabnikov iz 
razli�nih ciljnih skupin kot so: podjetniki, podjetja, inštitucije, brezposelni, kmetje, dijaki in študenti in ostali 
ob�ani. V okviru Poslovnega servisa v svetovalno informacijskem centru na Ravnah uporabnikom nudijo: 
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podjetniško svetovanje in ostale stalne aktivnosti v okviru to�ke VEM - vse na enem mestu za vse ciljne skupine; 
stalno spremljanje in informiranje uporabnikov o javnih nacionalnih in EU razpisih ter njihovo posredovanje - viri 
financiranja na podro�ju razvoja podjetništva, razvoja kadrov, svetovanje in pomo� uporabnikom pri prijavi na 
razpise; celovito informiranje uporabnikov o podro�jih delovanja EU. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predlog za sofinanciranje aktivnosti razvojnega podjetja A.L.P. PECA, ki jih bo podjetje v letu 2018 izvajalo v 
javnem interesu. 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Vrednost: 244.506 € 

Opis glavnega programa 

Program zajema aktivnosti, o katerih odlo�a župan o promociji Ob�ine Prevalje z organizacijo tradicionalnih 
prireditev. Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vklju�uje sredstva za promocijo ob�ine in spodbujanje 
razvoja turizma. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Zagotovitev ohranjanja kulturne dediš�ine skozi promocijo in s tem organizacijo prireditev. Razvoj turizma, 
uvajanje novih turisti�nih produktov, izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na podro�ju razvoja 
turizma. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: Organizacija in izvedba vsakoletnih prireditev. Uvajanje novih turisti�nih produktov, pove�anje 
prepoznavnosti obmo�ja kot turisti�nega obmo�ja. 

Kazalci: ve� turisti�nih no�itev in turistov, ve�ji prihodek turisti�ne takse 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 - Promocija ob�ine 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

14039001 - Promocija ob�ine 

Vrednost: 16.500 € 

Opis podprograma 

Druge promocijske aktivnosti, kot so izdelava kart, zloženk in prospektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik 
o sofinanciranju programov na podro�ju turizma v Ob�ini Prevalje. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Razvoj turizma,  uvajanje novih turisti�nih produktov, pove�evanje prepoznavnosti obmo�ja ob�ine kot turisti�nega 
obmo�ja, organizacija prireditev. 

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

Uvajanje novih turisti�nih produktov, organizacija tradicionalnih prireditev in ohranjanje kulturne dediš�ine in šeg, 
pove�evanje prepoznavnosti obmo�ja ob�ine kot turisti�nega obmo�ja, vzdrževanje, obnova turisti�nih objektov, 
oznak in drugih objektov povezanih s turizmom, organizacija vodenih izletov, sodelovanje na sejmih turizma, 
izdelava promocijskega gradiva in posamezne promocijske akcije, nadgradnja klju�nih elementov turisti�ne 
ponudbe 
izvajanje projektov na podlagi Strategije razvoja turizma, ažuriranje in dopolnitev promocijskega gradiva. 

Kazalci 
-  ve� turisti�nih no�itev in prihodov turistov, 
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-  število obiskovalcev v TIC-u, 
-  ve�ji prihodek turisti�ne takse, 
 - pove�anje števila no�itev, 
 - pove�anje števila izletniških skupin in dnevnih turistov. 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

43141860 - Orto foto posnetki 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�ina Prevalje je v letu 2013 že  namenila sredstva za virtualno predstavitev ob�ine na naši spletni strani. 
Prevalje360.si je prvi 3D spletni multimedijski ob�inski portal v Sloveniji, ki omogo�a ogled 360 zra�nih in 
klasi�nih panoramskih posnetkov. 3D-360 posnetke iz zraka bomo povezali s posnetki ulic, znamenitosti krajev in 
pomembnih obeležij in dodali povezavo na Google Maps.  S portalom www.prevalje360.si želimo obiskovalcem na 
sodoben na�in predstaviti znamenitosti ob�ine Prevalje in predstavljajo novo vsebino v promociji ob�ine v širšem 
spletnem prostoru.  

Portal www.prevalje360.si se bo v prihodnosti v letu 2018 nadgrajeval z dodatnimi funkcionalnostmi ter svežimi 
panoramskimi posnetki, video in zvo�ni posnetki.  

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ponudbeni predra�uni. 

43141870 - Predstavitev ob�ine 
Vrednost: 15.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 15.500 EUR za založniške in tiskarske storitve, izdatke za reprezentanco ter drugi 
splošni material in storitve za promocijo ob�ine. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Promoviranje in širjenje  prepoznavnosti ob�ine in njenih kulturnih, etnoloških in drugih turisti�nih znamenitosti. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Vrednost: 228.006 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je sofinanciranje podprograma turisti�ne zveze in turisti�nih društev, sofinanciranje 
turisti�nih prireditev, delovanje turisti�nih vodi�ev, razvoj turisti�ne infrastrukture ter investicijsko vzdrževanje 
turisti�nih znamenitosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: Uvajanje novih turisti�nih produktov, pove�anje prepoznavnosti ob�ine kot turisti�nega obmo�ja. 

Kazalci: ve� turisti�nih no�itev in prihodov turistov, ve�ji prihodek turisti�ne takse. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: Nadgradnja klju�nih elementov turisti�ne ponudbe, izvajanje projektov na podlagi strategije razvoja turizma, 
ažuriranje in dopolnitev promocijskega gradiva. 

Kazalci: Število obiskovalcev v TIC-ih, število izdanih publikacij. 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

43141820 - Financiranje društev na podro�ju turizma 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 4.000 EUR. Predmet sofinanciranja so programi za ohranjanje �iste in �loveku 
prijazne okolice, spodbujanje sodelovanja med društvi, pospeševanja društvene dejavnosti povezane s promocijo 
turizma ter druge aktivnosti na podro�ju turisti�ne dejavnosti. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravilnik o sofinanciranju programov na podro�ju turizma v Ob�ini Prevalje. 

43141823 - Turisti�no informacijski center 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 500 EUR. Za najemnino prostora (stroške elektri�ne energije in komunalnih storitev) 
lastniku, t.j. Planinskemu društvu Prevalje. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodba o najemu prostora . 

43142523 - Pravlji�na vas Leše 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

"S projektom želimo vzpostaviti turisti�no ponudbo in povezati ponudnike turisti�nih storitev na Lešah; izvajati  
aktivnosti za najmlajše; predstaviti projekt in vas ciljnim skupinam; izboljšanje ekonomskega položaja vasi;  
povezati ljudi na vasi. V letu 2018 so sredstva planirana za  štiri animacijske pravlji�ne pohode, sre�anje z leškimi 
pravlji�nimi junaki, za izdelavo kostumov, pravlji�no tržnico, športne dejavnosti, otroške delavnice, lutkovno 
predstavo, pravlji�na pošta, izid nove zgoš�enke Pravlji�ne vasi Leše in zemljevida, urejanje spletne strani PVL, 
postavitev interaktivnih u�nih poti, promocijo festivala. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št.OB175-12-0002. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predra�uni izvajalcev storitev in predra�uni nabave materiala. 

43142528 - Geopark Karavanke 
Vrednost: 7.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Za nadaljevanje projekta Geo-park Karavanke �lanice projekta prispevajo �lanarino. 
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Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

43142531 - Turisti�ni produkti v MD 
Vrednost: 25.321 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v okviru projekta za ozna�itev posameznih tematskih poti s tablo in urbano opremo, 
informacijske table s panoramskimi ozna�bami za razgledne to�ke. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št.OB175-16-0009. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

43142532 - Samooskrba v MD 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so namenjena za nakup opreme za tržnico (premi�ne stojnice, oglasni panoji, degustacijske mize in za 
izvedbo mehkega dela projektov delavnice, informativna sre�anja, izvedba predavanj, sre�anje ponudnikov in 
vzpostavitve mreže ponudnikov. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-16-0010. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

43142533 - Tržnica Prevalje 
Vrednost: 1.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so planirana za teko�e stroške, elektriko, komunalne storitve, odvoz smeti. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

43181654 - Naravno-kulturno doživetje Geopark Karavanke 
Vrednost: 40.526 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Predmet investicije je ureditev nepremi�ne kulturne dediš�ine, kulturnega spomenika, kozolec toplar na Poljani 
(EŠD 7704) in Kulturne to�ka na prostem. 

Investitor Ob�ina Prevalje bo izvedel investicijsko vzdrževalna dela, v obsegu: 

-za Kozolec: postavitev lesenega tlaka, ureditev odvodnjavanja, zunanja ureditev kozolca, ureditev vhodnega 
�elnega zatrepa, ureditev etaže, ureditev lesenega dela fasade, dobavo in montažo tehni�ne opreme (tehni�na 
oprema) ter premi�no fotogalerijo; 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-16-0001. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

43181657 - Igralni prostor Peca - NatureGame 
Vrednost: 139.019 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Predmet investicije je postavitev sanitarij, dveh paviljonov, postavitev nadstreška za kolesa,  namestitev IKT opreme 
v info paviljona, postavitev šotoriš�a za kolesarje, obnovitev in ozna�itev kolesarskih poti, ureditev okolice 
paviljonov, obnova dostopnih poti. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-16-0003. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

43181740 - Mreža kolesarskih poti v regiji 
Vrednost: 2.440 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Projekt je predviden  na regionalni ravni in planiran s pravo in izvedbo preko RRA Koroške. 

Sredstva so predvidena za dokon�no uskladitev predloga trase z vsemi ob�inami in soglasodajalci, pripravo 
skupnega projekta, DIIP ter vse potrebne dokumentacije na odsekih kjer bo le ta potrebna, uskladitev poti v vseh 
ob�inah. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Na vezava na projekt št. OB175-0015-0014. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ�INE 
Vrednost: 2.756.539 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Podro�je ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna na�ela 
varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finan�ne 
instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja.
Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogo�a dolgoro�ne pogoje za 
�lovekovo zdravje, po�utje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del 
narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv �lovekovega delovanja. 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

 Nacionalni program varstva okolja, Razvojni program ob�ine Prevalje 2014-2020. 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

- Izboljšanje stanja okolja 
Izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, pove�anje in obnova �istilnih naprav za odpadne vode 
iz naselij, pove�anje površin regionalnih odlagališ� odpadkov iz naselij, uvajanje mehansko-biološke in termi�ne 
obdelave odpadkov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Vrednost: 2.695.022 € 

Opis glavnega programa 

Program izboljšanje stanja okolja vklju�uje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo ter 
nadzor nad onesnaževanjem okolja. 
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Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Cilj programa je izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne 
infrastrukture na podro�ju varstva okolja skladno z na�rtom izvedbe in sistemom odvajanja in �iš�enja komunalnih  
odpadnih in padavinskih voda in infrastrukturnih objektov centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki. Dolgoro�ni 
cilji tega glavnega programa se nanašajo na dosledno izvajanje zakonodaje s podro�ja varstva okolja, kajti le na ta 
na�in se bodo dosegli vsi zastavljeni cilji zapisani bodisi v Resoluciji o nacionalnem programa varstva okolja, ki 
opredeljujejo strateško usmeritev v splošno izboljšanje okolja, kakovosti življenja in ohranjanje in varstvo naravnih 
virov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji so: prepre�itev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti 
okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje 
njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuš�anje in nadomeš�anje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja 
bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za prepre�evanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter 
zagotavljati standarde kakovosti okolja. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kriti�ne vrednosti, 
merila ob�utljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna obmo�ja 
uvrš�ajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, �e se ne poslabša obremenjenost okolja. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
         

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Vrednost: 163.637 € 

Opis podprograma 

Zbiranje in ravnanje z odpadki obsega gradnja in vzdrževanje odlagališ�, nabavo posod za odpadke, sanacijo �rnih 
odlagališ�, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Odlok o gospodarskih javnih službah 
v Ob�ini Prevalje. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izboljšanje stanja okolja, pove�anje kanalizacijskega omrežja, pove�anje �istilnih naprav za odpadne vode iz naselij, 
pove�anje površin regionalnih odlagališ� odpadkov iz naselij, uvajanje mehansko-biološke in termi�ne obdelave 
odpadkov. 

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

Cilji se bodo izvajali skladno z dolo�ili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki 
urejajo to podro�je. Konkretno bodo potekale aktivnosti v nadaljevanju uvajanja lo�enega zbiranja odpadkov, 
uvajanje lo�enega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in 
ponovna uporaba odpadkov. Kazalci: manjše koli�ine odpadkov, koli�ina lo�enih odpadkov, število divjih 
odlagališ�. 

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo 
Vrednost: 6.036.660 € 

42152161 - Izvajanje GJS 
Vrednost: 7.562 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 13.360 EUR za vodenje registra nepremi�nin in OS v najemu in vodenje katastra 
nepremi�nin. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt OB175-09-0021. 
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Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodba o prenosu infrastrukture ter najemu infrastrukture in izvajanju GJS v Ob�ini Prevalje. 

42152422 - Zbiranje odpadkov 
Vrednost: 8.062 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 8.062,00 EUR za nakup vre�k za smeti, za posamezne �istilne  akcije  zbiranja 
odpadkov. (krajevne skupnosti, ribi�i, ....) 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Glede na vsakoletne potrebe pri izvajanju posameznih akcij �iš�enja oziroma zbiranja odpadkov. 

42152428 - Regijsko odlagališ�e-KOCEROD 
Vrednost: 147.513 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 147.512 EUR za odškodnine in najemnine v skladu s pogodbami, nakup opreme in 
investicijo skladiš�ne hale na lokaciji Mislinjska Dobrava ( delež Ob�ine Prevalje 8,98%).Viri financiranja so 
planirani  na prihodkovni strani na podlagi Odloka o na�inu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Koroški regiji. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-07-0036 in OB175-07-0009. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42152544 - Zapiranje odlagališ�a Lokovica 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Na odlagališ�u nenevarnih odpadkov Lokovica je Javno komunalno podjetje Log 12.4.2013 prenehalo z 
obratovanjem odpadkov. JKP Log mora kot upravljalec odlagališ�a izvesti vsa dela za zaprtje odlagališ�a Lokovica, 
kot to dolo�a Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališ�ih. Zapiranje odlagališ�a je potekalo od leta 2014 do 2017, 
sedaj še poteka monitoring za zapiranje. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št.OB175-15-0001. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Novelacija DIIP-a z dne 5.2.2015. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

Vrednost: 2.505.385 € 

Opis podprograma 

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in �istilnih naprav. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Odlok o gospodarskih javnih službah 
v Ob�ini Prevalje. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izboljšanje stanja okolja, pove�anje kanalizacijskega omrežja, pove�anje �istilnih naprav za odpadne vode iz naselij. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je dose�i okoljske standarde na podro�ju odvajanja in �iš�enja komunalne odpadne in padavinske vode te 
dograditev �istilne naprave. Kazalci: število obnovljenih kanalizacijskih sistemov in �istilnih naprav ter priklju�enih 
ob�anov na kanalizacijski sistem ter �iš�enje odpadnih komunalnih voda. 

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo 
Vrednost: 6.036.660 € 

42152163 - Izvajanje GJS - kanalizacija 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V prora�unu za leto 2018 so planirana sredstva za subvencijo za malo �istilno napravo Leše. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Subvencija male �istilne naprave Leše. 

42152210 - Odvajanje in �iš�enje odpadne vode v pore�ju Meže 
Vrednost: 2.465.457 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V letu 2013 smo izvedli javni razpis za izbor najbolj ugodnega investitorja. Investitor je bil izbran za kanalizacijski 
sistem, nadzor in obveš�anje javnosti. V letu 2014 smo pridobili gradbeno dovoljenje in dopolnili vlogo na 
Ministrstvu za sofinanciranje. Sklepa o sofinanciranju investicije še nimamo. V letu 2015 smo oddali ponovno vlogo 
za pridobitev kohezijskih sredstev, zaradi novih znanih meril kohezije za obdobje 2014-2020. V letu 2018 
planiramo 40 % investicije in 60 % v letu 2019. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št OB175-07-0039. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42152543 - Kanalizacija manjših odsekov 
Vrednost: 39.428 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 39.428 EUR za investicijsko vzdrževanje kanalizacije na manjših odsekih na 
obmo�ju Prevalj. (Pod gonjami - naselje Filipovo) 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-12-0012. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predra�uni izvajalcev  del. 
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15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

Vrednost: 26.000 € 

Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

Energetski zakon, Zakon o varstvu okolja, pravilnik o ravnanju z odpadki, Uredba o enotni metodologiji za pripravo 
in obravnavo investicijske dokumentacije na podro�ju javnih financ. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Z energetsko oskrbo stavb se naj bi dolgoro�no zmanjšali stroški ogrevanja zaradi spremembe energenta, prav tako 
pa bi z uporabo obnovljive vire energije manj onesnaževali okolje. 

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

Aktivnosti za pridobitev vse potrebne dokumentacije. 

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo 
Vrednost: 6.036.660 € 

42152545 - Polnilne postaje za elektri�na vozila 
Vrednost: 26.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so planirana za postavitev polnilnih postaj za elektri�na vozila na obmo�ju Ob�ine Prevalje. Ob�ina 
Prevalje pripravlja dokumentacijo za prijavo na razpis za pridobitev nepovratnih finan�nih spodbud ob�inam za 
polnilne postaje za elektri�na vozila v zavarovanih obmo�jih narave in obmo�jih nature 2000, razpis Eko sklad. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št:.OB175- 18-0001.      

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 
Vrednost: 61.517 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vklju�uje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje  s sistemom vodotokov. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Dolgoro�ni cilj programa je, da posegi v vode, vodna zemljiš�a ter zemljiš�a na varstvenih in ogroženih obmo�jih 
ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš�a ne poslabšuje stanja voda. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izboljšanje stanja urejenosti vodnega režima, varstvo voda, raba voda in urejanje voda, 
pove�anje poplavne varnosti ogroženim urbaniziranim obmo�jem in ohranjanje vodnega okolja. 
Kazalec je število urejenih vodotokov in število objektov za pove�anje poplavne varnosti. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

15049001 Na�rtovanje, varstvo in urejanje voda 
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15049001 - Na�rtovanje, varstvo in urejanje voda 

Vrednost: 61.517 € 

Opis podprograma 

Na�rtovanje, varstvo in urejanje voda, ( varovanje podtalnice, gradnje in vzdrževanje zadrževalnikov). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave.

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izboljšanje stanja urejenosti vodnega režima, varstvo voda, rabe voda in urejanje voda, pove�anje poplavne varnosti 
ogroženim urbaniziranim obmo�jem in ohranjanje vodnega okolja. 

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

Letni cilj je ureditev vodotokov, s ciljem pove�anja poplavne varnosti in ohranjanje vodnega okolja. 
Kazalci: število urejenih vodotokov in hudournikov.

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo 
Vrednost: 6.036.660 € 

42152158 - Vodooskrba obmo�ja Mežiške in Mislinjske doline 
Vrednost: 44.730 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�ina Koroške regije želijo izvesti projekt kvalitetne vodooskrbe na njihovem obmo�ju. Projekt obsega zamenjavo 
dotrajanih in škodljivih salonitnih cevi v Mežiški dolini, izgradnjo dodatnih vodohranov ter �rpališ� za oskrbo višje 
leže�ih obmo�ij, ter raziskavo in aktiviranje novih vodnih virov na njihovih obmo�jih. Na obmo�ju Mislinjske 
doline bomo s  posodobitvijo vodovodnega sistema zmanjšali izgube na vodovodnih sistemih, dolgoro�no zagotovili 
zadostne koli�ine pitne vode in znižali stroške rednega vzdrževanja. Z izgradnjo vodovoda Legenska planota pa 
zagotovili pitno vodo cca 300 odjemalcem. Z izgradnjo �istilne naprave za pitno vodo bo zagotovljena trajna oskrba 
s kvalitetnejšo pitno vodo. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-08-0005. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42152160 - Vodnogospodarski ukrepi 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 1.000 EUR za pripravo projektov za vzdrževalna dela na vodotokih. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt OB175-08-0032. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42152164 - Visokovodni zadrževalnik Poljana na reki Meži 
Vrednost: 15.787 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena za pripravo ob�inskega podrobnega prostorskega na�rta za obmo�je z oznako PO41 VI 
OPPN in PO41 ZS OPPN- visokovodni zadrževalnik Poljana na reki Meži, na zemljiš�ih v k.o. Poljana in k.o. Lom, 
v skupni površini cca 20 ha. 
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Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št.OB175-15-0008. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

Vrednost: 814.007 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko na�rtovanje in razvoj ter na�rtovanje 
poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljiš�i in komunalna dejavnost). 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

Dolgoro�ni razvojni na�rt 2014-2020, plan investicij in investicijskega vzdrževanja 2014-2017. 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

Stanovanjski program 2010-2014. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

1602  Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  
1603  Komunalna dejavnost 
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljiš�i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš�a) 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
Vrednost: 167.296 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vklju�uje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev 
sistema gospodarjenja s prostorom. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa so skladen razvoj obmo�ja na vseh podro�jih življenja in dela ter racionalna 
raba prostora, zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo 
okolja (geo-informacijski center), poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k oživljanju 
gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih 
posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano 
celoto, prednostna raba zemljiš� za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov 
razvojnim konceptom in potrebam investitorjev, prestrukturiranje degradiranih železarskih in ostalih površin za 
nove dejavnosti, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija), 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoje�e strojne in programske opreme, medob�inskega 
sodelovanja na podro�ju vzpostavitve  geo-informacijskih sistemov ob�in ter pridobitev ali izdelava potrebnih 
podatkov in podatkovnih baz. Letni cilji so tudi izvedba �im ve�jega obsega planiranih postopkov priprave in 
sprejema posami�nih prostorskih aktov, poleg navedenega pa še rešitev �im ve�jega števila prejetih vlog za izdelavo 
ali pridobitev potrebnih dokumente za manjše prostorske ureditve ter pridobivanje razli�nih strokovnih podlag za 
kasnejše prostorsko na�rtovanje. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: posodobljena strojna in programska oprema ter 
teko�e ažurirani obstoje�i podatki. Pri tem je potrebno upoštevati morebitne �asovne zamike in vsebinske 
spremembe zaradi zunanjih dejavnikov, spremembe zakonodaje ali izvedbe urgentnih ukrepov. 
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Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029001  Urejanje in nadzor na podro�ju geodetskih evidenc 

16029003  Prostorsko na�rtovanje 

16029003 - Prostorsko na�rtovanje 

Vrednost: 167.296 € 

Opis podprograma 

Poslanstvo podprograma 16029003 Prostorsko na�rtovanje je izvajanje stalnega procesa priprave in sprejema 
strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter priprave razli�nih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko 
na�rtovanje. Klju�ne naloge so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter njihovih 
sprememb in dopolnitev, v skladu  z dolo�ili ZP na�rt, ZUreP in ZGO. Poleg tega pa v okviru tega podprograma  
pristopamo k izdelavi ali pridobitvi ustrezne dokumentacije za manjše prostorske ureditve. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, 
Zakon o stavbnih zemljiš�ih. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni cilj je izvedba �im ve�jega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posami�nih prostorskih 
aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve. 
Planirani kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih 
projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri �emer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in 
sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in 
dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljiš�, zaradi �esar 
je izredno težko natan�no dolo�iti stroške ter �asovni okvir realizacije posameznega projekta. 

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

Letni cilj je priprava in sprejem na�rtovanih prostorskih aktov. Planirani kazalnik na podlagi katerega se bo merila 
uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri 
�emer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot 
organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z 
udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljiš�, zaradi �esar je izredno težko natan�no dolo�iti stroške ter �asovni 
okvir realizacije posameznega projekta. 

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora 
Vrednost: 871.386 € 

44162290 - Svetovanje na podro�ju urejanja prostora 
Vrednost: 20.130 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 20.130  EUR za svetovalne storitve s podro�ja urejanja prostora. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodba je sklenjena z zunanjim izvajalcem. 

44162447 - Ureditev obmo�ja Polje 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 1.000 EUR za pripravo idejne zasnove. Projekt je ve�leten. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt OB175-007-0062. 
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Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

44162525 - Celostna prometna strategija 
Vrednost: 144.166 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Namen projekta je vzpostavitev trajnostnega na�rtovanja prometa v ob�ini s pomo�jo izdelanega strateškega 
dokumenta-CPS.  
Cilj projekta je izdelava CPS ter akcijskega na�rta za izvedbo. Projekt se izvaja fazno. Aktivnosti projekta: izdelava 
celostne prometne strategije in informiranje in obveš�anje javnosti.  

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-07-0063. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

44162527 - Program opremljanja stavbnih zemljiš�
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 2.000 EUR za  predvidene programe opremljanja stavbnih zemljiš�, posodobitev  
programa za NUSZ in posodobitev programov za izra�un komunalnega prispevka glede na sprejet ob�inski 
prostorski na�rt. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-10-0005. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

1603 - Komunalna dejavnost 
Vrednost: 119.355 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vklju�uje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališ�, objektov za rekreacijo v naseljih, 
sredstva za prazni�no urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na obmo�ju ob�ine Prevalje. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na podro�ju komunalne dejavnosti. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo            
16039003 Objekti za rekreacijo 
16039004 Prazni�no urejanje naselij 

16039005  Druge komunalne dejavnosti 

16039001 - Oskrba z vodo 

Vrednost: 58.800 € 

Opis podprograma 

Oskrba z vodo obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vklju�no s hidrantno mrežo). 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o varstvu pred požarom, 
Zakon o graditvi objektov, Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Odlok o 
gospodarskih javnih službah v Ob�ini Prevalje. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje ustrezne pitne vode v okviru javnega sistema vodovodov vsem prebivalcem ob�ine, izboljšanje 
kvalitete vodne oskrbe v ob�ini, nemoteno delovanje vodooskrbnih sistemov s stalnim nadzorom zdravstvene 
ustreznosti, izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo. 

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov. 
Pove�ati število priklju�nih mest javnega vodovoda.  

Kazalnik: število  novo zgrajenih priklju�kov v letu 

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo 
Vrednost: 6.036.660 € 

42162225 - Analiza vodnih virov 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo potrebnih preiskav kakovosti vode vodnega vira Krvavec pred vklju�itvijo 
novega vodnega vira v redno oskrbo s pitno vodo, skladno s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo (Ur.l.RS, št. 19/2004, 
35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009), saj je potrebno pred vklju�itvijo novega vodnega vira v sistem za oskrbo s 
pitno vodo, najmanj eno leto spremljati skladnost vode z rednim vzor�enjem. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-10-0014. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42162229 - Vodovod 
Vrednost: 53.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 53.800 EUR za sanacijo obstoje�ih  vodovodov  na obmo�ju ob�ine Prevalje.( nujna 
vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju, vodovod Šentanel) 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-10-0021. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

16039002 - Urejanje pokopališ� in pogrebna dejavnost 

Vrednost: 1.000 € 

Opis podprograma 

S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno ravnanje s prostori za pokop (pokopališ�e). Skladno z veljavno 
zakonodajo mora ob�ina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem obmo�ju iz �esar izhaja obveznost 
po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o graditvi objektov. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališ� in infrastrukture v sklopu pokopališ�. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati investicijsko vzdrževanje in gradnjo oz. obnovo pokopališ� in 
infrastrukture. 
Kazalec je število urejenih pokopališ� in infrastrukture. 

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo 
Vrednost: 6.036.660 € 

42162536 - Urejanje pokopališ�a Barbara 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini zara�unane najemnine za Pokopališ�e Barbara. Sredstva so namenska in so 
namenjena z investicijsko vzdrževanje pokopališ�a  Barbara. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt OB175-12-0008. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan investicij od najemnika. 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

Vrednost: 44.260 € 

Opis podprograma 

Podprogram objekti za rekreacijo obsega upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška 
igriš�a...), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o graditvi objektov, Zakon o prostorskem 
na�rtovanju, Odlok o gospodarskih javnih službah v Ob�ini Prevalje. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok, zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin. 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so hortikulturna ureditev površin v urbanem okolju, ureditev otroških igriš� in 
dopolnitev obstoje�ih zasaditev na javnih zelenih površinah. 
Kazalci: število urejenih otroških igriš� in drugih javnih površin. 

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo 
Vrednost: 6.036.660 € 

42162231 - Košnja javnih zelenic 
Vrednost: 6.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 6.200,00 EUR za teko�e vzdrževanje javnih zelenic, drugi splošni material potreben 
pri izvajanju del in gorivo in maziva za kosilnico.

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Dela se izvajajo glede na vsakoletne potrebe, ki so posledica vremenskih razmer. 
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42162232 - Spomladansko in jesensko �iš�enje 
Vrednost: 8.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 8.500 EUR za izvajanje spomladanskega in jesenskega �iš�enja na obmo�ju Ob�ine 
Prevalje za obrez drevja, odvoz vej in listja, �iš�enje okolice in storitve preko  študentskega servisa. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Dela se izvajajo glede na vsakoletne potrebe, ki so posledica vremenskih razmer. 

42162233 - Ureditev cvetli�nih gred in parkov 
Vrednost: 4.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva v višini 4.200 EUR so predvidena za teko�e vzdrževanje in nakup druge opreme za košnjo. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-12-0014. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42162235 - Otroška igriš�a 
Vrednost: 3.779 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 3.779 EUR za obnovo in nakup manjših igral.. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt OB175-07-0045. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42162236 - Urbana oprema 
Vrednost: 3.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 3.250 EUR za nakup urbane opreme na obmo�ju Prevalj. (klopi, smetnjaki, pitnik za 
vodo) 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-0013-0005. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42162239 - Urbana ureditev MD 
Vrednost: 18.331 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V okviru projekta je predvidena postavitev ene postaje avtomatiziranega sistema izposoje 6 elektri�nih koles z 
možnostjo nadgradnje na lokaciji pred Družbenim domom. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-16-0005. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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16039004 - Prazni�no urejanje naselij 

Vrednost: 15.295 € 

Opis podprograma 

Prazni�no urejanje in okrasitev  naselij in izobešanje zastav. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o izobešanju zastav in uporabi državnega grba, Zakon o urejanju prostora, Zakon o varstvu okolja, Zakon o 
graditvi objektov,  Zakon o gospodarskih javnih službah,  Odlok o gospodarskih javnih službah ob�ine Prevalje. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev prazni�ne okrasitve naselij v ob�ini in zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih. 

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

Cilj podprograma je zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah ter zagotovitev novoletne okrasitve 
naselij v ob�ini. 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

43161851 - Novoletna okrasitev 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Z namenom  atraktivnega videza ter pridiha �arobnosti prihajajo�ih praznikov na obmo�ju Prevalje in krajevnih 
skupnosti (Leše, Holmec in Šentanel) Novoletna okrasitev je namenjena doma�inom, ki bodo ob njej lahko uživali 
ves mesec december kot tudi drugim naklju�nim ali nenaklju�nim obiskovalcem. Sredstva so predvidena v 
višini 12.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana za nabavo nove opreme po predra�unih dobaviteljev  in  za vzdrževanje že kupljene opreme. 

0060 - Krajevna skupnost Leše 
Vrednost: 8.250 € 

60160001 - Urejanje naselij 
Vrednost: 3.295 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 3.295 EUR za ureditev okolice. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt OB175-08-0028. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�ni plan KS za leto 2018. 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Vrednost: 105.833 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vklju�uje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in 
druge programe na stanovanjskem podro�ju. Usmeritve na podro�ju spodbujanja stanovanjske gradnje: Izvajanje ter 
sprotno prilagajanje Stanovanjskega programa Ob�ine Prevalje za obdobje 2010 - 2014. Prav tako pa sodelovanje in 
povezovanje investitorjev in namenskih sredstev na stanovanjskem podro�ju. Osnovni namen ob�inskega programa 
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je oceniti dejansko stanje ter na tej podlagi v skladu z ukrepi Nacionalnega stanovanjskega programa pospešiti 
izgradnjo vseh vrst stanovanj na razli�ne na�ine, odvisno od finan�nih možnosti in potreb prebivalstva ter prav tako 
lokalne skupnosti. Ob�ina bo vzpodbujala razli�ne na�ine pridobivanja in razli�ne vrste lastništva stanovanj, 
zagotavljala zemljiš�a, omogo�ala ve�jo fleksibilnost v zamenjavi stanovanj, prav tako omogo�ala nadaljnjo 
privatizacijo stanovanjskega fonda in tako pridobljena sredstva v celoti vlagala nazaj v organizirano stanovanjsko 
gradnjo ter omogo�ala uravnoteženje ponudbe in povpraševanje tudi s pomo�jo zamenjave obstoje�ih stanovanj, pri 
�emer še posebej zagotavljala primerna stanovanja za starejše, invalidne osebe in druge ranljive skupine. 
Z zagotavljanjem prostorskih pogojev za izgradnjo stanovanj in zagotavljanjem sredstev za samo izgradnjo 
stanovanj želi Ob�ina Prevalje svojim prebivalcem, predvsem mladim družinam, zagotoviti pogoje za kvalitetno 
bivanje in jih s tem zadržati v svoji ob�ini. Prav tako želi z zagotavljanjem dobrih stanovanjskih pogojev na Prevalje 
pritegniti mlade iz drugih krajev Koroške, predvsem Mežiške doline. S tem bo ob�ina izboljšala svojo demografsko 
podobo in vnesla v kraj novo energijo, nove vire znanja, dela in napredka. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Dolgoro�ni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj po planu vzdrževanja ter izgradnja novih stanovanjskih enot 
v skladu s Stanovanjskim programom Ob�ine Prevalje in v okviru prora�unskih zmožnosti.  
Prav tako, pa so cilji slede�i: zagotovitev prostorskih možnosti za gradnjo individualnih hiš in stanovanjskih blokov, 
obnova vseh ob�inskih stanovanj do leta 2014 - obnova stavbnega pohištva (okna, vrata, obnova podov, obnova 
kopalnic ter vseh instalacij ), izgradnja stanovanj (za mlade družine ter s tem zagotovitev boljših stanovanjskih 
pogojev in ve�jo socialno varnost), nakup novih stanovanj, investicijsko vzdrževanje stanovanj, javno-zasebno 
partnerstvo na podro�ju gradnje stanovanj. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja. Planirani kazalci, na podlagi 
katerih bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev je obseg realizacije navedenega plana investicijskega vzdrževanja. 
Z samo izvedbo investicije se prepre�uje staranje in propadanje obstoje�ega fonda stanovanj, prav tako pa se pove�a 
tudi vrednost stanovanj.  Posledice planiranih investicij se odražajo tudi v izboljšanju bivalnega standarda 
najemnikov. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje;  

16059003 Drugi programi na stanovanjskem podro�ju;  

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Vrednost: 66.000 € 

Opis podprograma 

V okvir podprograma  16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje sodijo gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih 
najemnih stanovanj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Stanovanjski zakon, Zakon o socialnem varstvu,  Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o 
upravnih taksah,  Zakon o splošnem upravnem postopku,  Zakon o slovenskem odškodninskem skladu, 
Stvarnopravni zakonik,  Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih skladih, Uredba o 
metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje 
subvencioniranih najemnin,  Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,  Pravilnik   o ugotavljanju 
prihrankov in premoženja ter o vrednosti zagotovljene osnovne oskrbe v postopku za dodelitev denarne socialne 
pomo�i,  Pravilnik o metodologiji za upoštevanje dohodka iz dejavnosti za pridobitev pravice do denarne socialne 
pomo�i,  Pravilnik o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice do denarne 
socialne pomo�i in denarne pomo�i,  Pravilnik o merilih za dolo�itev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in 
najnižji vrednosti prispevka,  Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov,  Pravilnik o 
standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,  Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj 
stanovanjskih stavb, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in 
ob�in, Pravilnik o minimalnih tehni�nih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene za�asnemu 
reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb,  Stanovanjski program Ob�ine Prevalje. 
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Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo Ob�ina 
Prevalje obdržala v trajni lasti ter nakup in izgradnja novih stanovanj. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se 
pove�a tudi vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska u�inkovitost objektov. 

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja in usmeritvah po 
Stanovanjskem programu Ob�ine Prevalje. 

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo 
Vrednost: 6.036.660 € 

42162312 - Vzdrževanje neprofitnih stanovanj 
Vrednost: 66.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 66.000 EUR za vzdrževanje neprofitnih stanovanj v lasti Ob�ine Prevalje. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na osnovi plana vzdrževanja  in Stanovanjskega programa Ob�ine Prevalje. 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem podro�ju 

Vrednost: 39.833 € 

Opis podprograma 

Drugi programi na stanovanjskem podro�ju (prenos kupnin na SSSR in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih 
stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe).

Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo 
Vrednost: 6.036.660 € 

42162311 - Upravništvo stanovanj 
Vrednost: 21.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 21.000 EUR za upravništvo ob�inskih stanovanj. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezave na projekt ni. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na osnovi pogodbe o izvajanju upravništva s Stanovanjskim podjetjem Ravne na Koroškem. 

42162315 - Stanovanjski rezervni sklad 
Vrednost: 18.833 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 18.833 EUR za oblikovanje rezervnega sklada za ob�inska stanovanja. 
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Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi stanovanjskega zakona. 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljiš�i (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš�a) 

Vrednost: 421.523 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vklju�uje sredstva za urejanje ob�inskih zemljiš� ter nakupe zemljiš�. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljiš�i (prodaja zemljiš�, ki so v lasti Ob�ine Prevalje za 
namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljiš�a), gospodarjenje z zemljiš�i zaradi uskladitve 
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z 
zemljiš�i zaradi zaokrožitve stavbnih zemljiš� (gradbene parcele, funkcionalna zemljiš�a), pridobivanje zemljiš� za 
infrastrukturne objekte (uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim). 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Na podro�ju upravljanja in razpolaganja z zemljiš�i planiramo sredstva za kritje stroškov izvedbe postopkov 
upravljanja in razpolaganja z zemljiš�i (npr. cenitve, odmere, notarski stroški, davki, javne objave, odškodnine, ...) 
ter sredstva za nakupe zemljiš� in z njimi povezanih stroškov. Kazalci in �asovni okvir doseganja ciljev 
predstavljajo realizacijo letnega na�rta razpolaganja in letnega na�rta pridobivanja stvarnega premoženja, pri �emer 
je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna 
naloga, zaradi katerega je izredno težko natan�no alocirati stroške ter �asovno opredeliti  izvedbo postopkov. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001  Urejanje ob�inskih zemljiš�
16069002  Nakup zemljiš�
           

16069001 - Urejanje ob�inskih zemljiš�

Vrednost: 36.585 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma so odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljiš� (zemljiško knjižne zadeve, 
geodetske zadeve). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o stavbnih zemljiš�ih, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o evidentiranju nepremi�nin, državne meje 
in prostorskih enot, Zakon o urejanju prostora. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni cilji predstavljajo izvedbo �im ve�jega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih 
zadev, z namenom pridobitve finan�nih sredstev in ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. Kazalci in 
�asovni okvir na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev obsegajo izvedbo letnega na�rta 
razpolaganja s stvarnim premoženjem ob�ine, pri �emer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja 
premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja s kupci, lastniki 
zemljiš�, sodiš�em in geodetsko upravo, zaradi navedenega je izredno težko natan�no dolo�iti stroške in �asovno 
opredeliti izvedbo posameznega postopka. 

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljiš�i v 
skladu z letnim na�rtom razpolaganja z nepremi�nim premoženjem ob�ine  in v skladu s teko�imi premoženjsko-
pravnimi zadevami (obremenjevanje ob�inskega nepremi�nega premoženja, i.d.). Letni kazalec pa predstavlja 
število izvedenih predhodnih postopkov za uspešno izvedbo postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške 
storitve, i.d.), gospodarjenja s stavbnimi zemljiš�i.  
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0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora 
Vrednost: 871.386 € 

44162242 - Geodetska dela 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so planirana v višini 15.000 EUR se bodo namenila za geodetske storitve. Glavnino predstavljajo 
parcelacije, odmere cest, mejni ureditveni postopki in postopki izdelave na�rtov etažne lastnine. Geodetske odmere 
so v ve�ini primerov nujne v vseh postopkih razpolaganja s premoženjem. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravna podlaga je sklenjena pogodba z izbranim geodetom. Upošteva se cenik geodetskih del, ki ga predpiše 
Geodetska zbornica. 

44162250 - Odškodnine za služnost 
Vrednost: 21.485 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 21.484  EUR za popla�ilo odškodnin za dane služnosti, ki vklju�ujejo izpad dohodka 
služnostnih zavezancev in najem.(Murši� Leše, Leše- obra�ališ�e,  Poljana-spomenik) 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sklenjene pogodbe. 

44162252 - Stavbna pravica 
Vrednost: 100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena za popla�ilo stroškov v primeru pridobitve stavbne pravice na zemljiš�ih. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

16069002 - Nakup zemljiš�

Vrednost: 384.938 € 

Opis podprograma 

Nakupi kmetijskih in gozdnih zemljiš� ter stavbnih zemljiš� v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim 
projektom. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o stavbnih zemljiš�ih, Zakon o graditvi objektov, Zakon o stvarnem premoženju 
države, pokrajin in ob�in, Stvarni zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o 
denacionalizaciji, Zakon o javnem naro�anju in podro�ni zakoni. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni cilji predstavljajo izvedbo �im ve�jega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih 
zadev nakupa zemljiš� ter morebitnih dopolnitev letnega na�rta pridobivanja nepremi�nega premoženja (pridobitev 
stvarnega premoženja za potrebe ob�ine pod �imbolj ugodnimi pogoji). Kazalci, na podlagi katerih se bo merila 
uspešnost zastavljenih ciljev in �asovni okvir obsegajo izvedbo planiranih nakupov na podlagi letnega na�rta 
pridobivanja stvarnega premoženja, pri �emer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja, premoženjsko pravnih 
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zadev, nakupa zemljiš� zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja z lastniki zemljiš�
(prodajalci), sodiš�em in geodetsko upravo. 

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup sam odkup zemljiš� v skladu z letnim na�rtom 
pridobivanja nepremi�nega premoženja. Letni kazalec pa predstavlja število zaklju�enih postopkov odkupa 
nepremi�nega premoženja skladno z letnim na�rtom pridobivanja. 

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora 
Vrednost: 871.386 € 

44162251 - Nakup zemljiš�
Vrednost: 384.938 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 384.938 EUR in so usklajena s programom nakupa stvarnega premoženja. v letu 
2018 predvidevamo ve�je odkupe za ceste. ( projekt Obrtne cone, izgradnja kanalizacije in vodovoda  Šentanel) 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-07-0009. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Vrednost: 52.861 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Podro�je zajema dolo�ene programe na podro�ju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega 
varstva in druge programe na podro�ju zdravstva. 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

Razvojni na�rt ob�ine 2014-2020. 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

Zagotavljanje �im boljšo preskrbljenost ob�anov z zdravstvenimi storitvami na primarni ravni, skrb za �im boljše 
prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

1702 - Primarno zdravstvo 

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva  

1707 - Drugi programi na podro�ju zdravstva 

1707 - Drugi programi na podro�ju zdravstva 
Vrednost: 52.861 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vklju�uje sredstva nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in ohranjati pogoje za  izvajanje mrliško 
ogledne službe. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: ohranjati finan�ne in kadrovske pogoje za izvajanje postopkov nujnega zdravstvenega varstva 
in ohranjati finan�ne pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  število zavarovanih oseb kot ob�ani in število 
mrliških ogledov . 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

Vrednost: 47.361 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje nujno zdravstveno varstvo (nujna zdravstvena pomo�, dežurne službe na podro�ju 
zdravstvenega varstva, pla�ilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakon o lekarniški 
dejavnosti. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni cilji podprograma so: 
izvajanje upravnih postopkov za izdajo odlo�b o upravi�enosti do zdravstvenega zavarovanja 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  
število izdanih upravnih odlo�b 

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

Letni izvedbeni cilj: 
zagotoviti sredstva za kritje zdravstvenega zavarovanja ob�anom, brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  
  število zavarovancev, ki jim Ob�ina Prevalje krije zdravstveno zavarovanje 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

43171511 - Zavarovanje oseb brez prejemkov 
Vrednost: 45.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Skladno s 30. �lenom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št.  62/10, 40/11, 40/2012-
ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D), so do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje  upravi�eni državljani RS, �e 
so upravi�eni  do denarne socialne pomo�i ali �e izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomo�i, in 
imajo stalno bivališ�e v RS ter niso zavarovanci iz drugega naslova, dolo�enega z zakonom, ki ureja zdravstveno 
zavarovanje. Namen tega ukrepa je zagotoviti osnovno zdravstveno zavarovanje vsem državljanom Republike 
Slovenije, ki bivajo v Republiki Sloveniji in niso vklju�eni v osnovno zdravstveno zavarovanje iz drugega naslova.  
Po novi socialni zakonodaji  o pravici do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje odlo�ajo centri za 
socialno delo. Vlagatelji pravico do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje uveljavljajo z enotno 
vlogo pri pristojnem centru za socialno delo. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Trenutno število zavarovancev je 124. 
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43171528 - AED rešuje življenje 
Vrednost: 2.361 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

        Priprava in izvedba delavnic za posamezne ciljne skupine 6 izvedb v vsaki ob�ini (1x na šoli, 1x za gasilce in 4x 
za ob�ane) 

        Oblikovanje in tisk promocijskega oz. informativnega materiala zloženke, plakati s predstavitvijo postopkov, ki 
jih bodo udeleženci prakti�no spoznali, nakup promocijskih majic  

        Nakup in montaža novega  aparatov AED 

        Nakup enega u�nega AED aparata za prakti�no predstavitev 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-17-0001. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

Vrednost: 5.500 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje pla�ilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški mrliškega oglednika,  
eventualne obdukcije in stroški tehni�ne pomo�i pri obdukciji (prevoz) v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma 
o nalezljivi bolezni. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o pogojih in na�inu opravljanja mrliško pregledne službe,  Zakonu o zavodih, Zakonu o zdravstveni 
dejavnosti, Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališ�, Zakonu o nalezljivih boleznih. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni cilji podprograma so: ohraniti pogoje za  izvajanje mrliško ogledne službe. Kazalci, s katerimi se bo 
merilo doseganje zastavljenih ciljev število opravljenih mrliških pregledov, število obdukcij in tehni�nih pomo�i pri 
obdukciji. 

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

Letni izvedbeni cilj: kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe in stroškov deratizacije. Kazalci, s 
katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število opravljenih mrliških pregledov, število obdukcij in 
tehni�nih pomo�i pri obdukciji  

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

43171512 - Mrliški ogledi 
Vrednost: 5.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Na prora�unski postavki Mrliški ogledi so v prora�unu  za leto 2018 planirana  sredstva v višini 5.500 EUR za 
pla�ilo storitev mrliško ogledne službe. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na druge projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana glede na realizacijo januar - maj 2018. 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Vrednost: 417.037 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Podro�je zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin. 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

Ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati kulturno, športno in mladinsko 
dejavnost. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

  1802 - Ohranjanje kulturne dediš�ine 

  1803 - Programi v kulturi 

  1805 - Šport in prosto�asne aktivnosti 

1802 - Ohranjanje kulturne dediš�ine 
Vrednost: 6.410 € 

Opis glavnega programa 

Program vklju�uje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremi�ne in premi�ne kulturne dediš�ine. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

 Ohranjanje nepremi�ne in premi�ne kulturne dediš�ine. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: 
  vzdrževati objekte na podro�ju kulturne dediš�ine  

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število obnovljenih kulturnih spomenikov, pove�an 
delež novega muzejskega gradiva. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039002 - Premi�na kulturna dediš�ina 

18029002 - Premi�na kulturna dediš�ina 

Vrednost: 6.410 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje odkup premi�ne kulturne dediš�ine (vklju�no zasebnega arhivskega gradiva), dejavnost 
muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresni�evanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediš�ine, Zakon o arhivski dejavnosti 
in arhivih, Zakon o vojnih grobiš�ih. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni cilji so vklju�evanje kulturne dediš�ine v turisti�no ponudbo ter oblikovanje ponudbe muzejskega 
kompleksa in njeno trženje, promocija ponudbe in vklju�evanje v projekte 
Ohranjanje pogojev za varstvo zbirk s podro�ja zgodovine železarstva in s tem povezanih dejavnosti kot so 
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rudarstvo, geologija, paleontologija, obrt in trgovina, na�ina življenja - etnologija, zgodovina planinstva, kulturna, 
krajevna in mestna zgodovina ter širše v koroški regiji.  
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  
 - dodatne površine za izvajanje kulturne in turisti�ne ponudbe 
 -  število novih programov v zvezi z  izvajanjem kulturne in turisti�ne ponudbe 

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

Pove�anja kulturne in turisti�ne ponudbe. 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

43181632 - Koroški pokrajinski muzej-dejavnost 
Vrednost: 6.410 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Kot pooblaš�eni muzej so dne 5.4.2012 podpisali Pogodbo št. 3511-12-641727 o sofinanciranju javnega zavoda, ki 
je pridobil status pooblaš�enega muzeja/galerije v letu 2012 in Aneks k navedeni Pogodbi z dne 25.7.2012. Z 
Aneksom oz. Pogodbo jim MIZKŠ zagotavlja sredstva za pokritje stroškov opravljanja državne javne službe. S to 
pogodbo se je Mestna Ob�ina Slovenj Gradec kot ustanovitelj, ki v imenu soustanoviteljev podpisuje pogodbo 
zavezal, da bodo ob�ine soustanoviteljice v prora�unih  za delovanje muzeja in za izvedbo programa predvideli 
sredstva. Ob�ine soustanoviteljice si ta sredstva razdelijo po klju�u števila prebivalcev v posamezni ob�ini glede na 
število prebivalcev v regiji. 20% delež sredstev je namenjen za izvajanje dela državne javne službe, za 
predstavljanje dela pridobljenega gradiva, za investicije, investicijsko vzdrževanje, nakup opreme in del stroškov za 
pla�e in ob�inski program. Planirana sredstva so predvidena za dopolnitev centralnega registra premi�ne kulturne 
dediš�ine, nadaljevanje  restavriranja  kipov  Leška kapela, programska dejavnost Slovenska pot kulture železa in 
Evropska pot kulture železa. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na druge projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�ni plan zavoda za leto 2018.  

1803 - Programi v kulturi 
Vrednost: 235.494 € 

Opis glavnega programa 

Program vklju�uje sredstva za knjižni�arsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko 
kulturo, medije ter druge programe o kulturi. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

 Zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižni�arske dejavnosti, ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniških 
gledaliških programov, ohranjati interes za vklju�evanje v dejavnost ljubiteljske kulture,  zagotoviti ustrezne 
prostore za obstoj in razvoj javnih zavodov  na podro�ju kulture. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohranjanje ali pove�evanje knjižni�arke dejavnosti, razdelitev sredstev preko javnega razpisa za podro�je 
ljubiteljske kulture, ohranjanje ustreznega ozna�evanja  (ozna�evalne table). 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 - Knjižni�arstvo in založništvo 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

18039005- Drugi programi v kulturi 
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18039001 - Knjižni�arstvo in založništvo 

Vrednost: 121.111 € 

Opis podprograma 

Podprogram je dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice ter drugi programi v knjižnicah. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zavodih,  Zakon o sistemu pla� v javnem sektorju, Zakon o uresni�evanju javnega interesa za kulturo, 
Zakon o knjižni�arstvu, Uredba o osnovnih storitvah knjižni. Pravilnik o na�inu dolo�anja skupnih stroškov 
osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižni�no dejavnost v ve� ob�inah, in stroškov krajevnih knjižnic. Pravilnik o 
pogojih za izvajanje knjižni�ne dejavnosti kot javne službe. Kolektivna pogodba za javni sektor Odlok o ustanovitvi 
javnega zavoda Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižni�arstva, in razvoj knjižnice v 
ve�namenski informacijski center, zagotoviti �im ve�jemu številu ob�anom enake pogoje dostopa do knjižni�nega 
gradiva ter dostopa do �im ve�jega obsega storitev Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - 
novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižni�arstva in število �lanov in uporabnikov knjižnice. 

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

Cilji: Pove�ati število knjižni�nih enot, pove�ati število �lanov, pove�ati število izposojenih enot po �lanu za 1 %. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  
 - število uporabnikov razli�nih programov knjižnice in 
-  število izposojenih knjig po �lanu 

- število knjižni�nih enot 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

43181631 - Koroška osrednja knjižnica-dejavnost 
Vrednost: 121.111 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Za delovanje Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem se iz ob�inskega prora�una 
zagotavljajo sredstva 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). V  prora�unu za  leto 2018 na postavki 
Koroška osrednja knjižnica - dejavnost planiramo sredstva za dejavnost knjižnice v višini 121.111 EUR. Sredstva so 
namenjena za delovanje Koroške osrednje knjižnice na Ravnah in Enote knjižnice v Družbenem domu na Prevaljah, 
ki je glede na potrjene urnike s strani Sveta zavoda odprta 19 ur tedensko, po eno uro na  teden pa knjižnica na 
Lešah.  
V okviru sredstev  za dejavnost knjižnice so zajeta tudi sredstva v višini 10.757  EUR, ki jih mora ob�ina na osnovi 
sprejete zakonodaje iz prora�una nameniti za nakup knjig. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na druge projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodiš�e za planiranje višine postavke za sofinanciranje dejavnosti JZ Koroške osrednje knjižnice dr. Franca 
Sušnika Ravne na Koroškem je predlog finan�nega na�rta zavoda za leto 2018. 
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18039003 - Ljubiteljska kultura 

Vrednost: 52.217 € 

Opis podprograma 

Podprogram vklju�uje sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske, kulturne dejavnosti, 
sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev ter nagrade za 
kulturne dosežke. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o knjižni�arstvu, Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni cilji podprograma so: 
  - pove�ati interes za vklju�evanje v dejavnost ljubiteljske kulture in 
  - pove�ati zanimanje (zlasti mlade) za vklju�evanje v dejavnosti ljubiteljske kulture. 

 povezovanje, koordinacija in usklajeno delovanje  

- izboljšati kvaliteti življenja v ob�ini 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  
- število prijavljenih ljubiteljskih  kulturnih društev na javnem razpisu 
- število otrok in dijakov vklju�enih v dejavnosti ljubiteljske kulture  v osnovnih in srednjih šolah 

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

Letni izvedbeni cilj: 
-  izvedba javnega razpisa za kulturne projekte in programe, 

- pove�ati obiskanost prireditev  
- ohranjati delovanje Pihalnega orkestra Prevalje, pevskih zborov (Vres, Mohorjan,....) 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  
 - število društev, ki so uspeli na javnem razpisu na podro�ju kulture, 
 - število kvalitetno izvedenih projektov 

- število aktivnih �lanov društev 

- število udeležencev na prireditvi 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

43181610 - Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture 
Vrednost: 36.156 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Za sofinanciranje ljubiteljske kulture v ob�ini na podro�ju ljubiteljske kulture v prora�unu za leto 2018  planiramo 
sredstva v višini 36.156 EUR na postavki sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture.  Sredstva se skladno s 
sprejetim pravilnikom po sprejemu prora�una razdeljujejo na podlagi prijav posameznih društev na objavljeni javni 
razpis. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na druge projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev na postavki je planirana v enaki višini kot za  leto 2017. 

43181627 - Sofinanciranje programov JSKD Ravne 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 2.500 EUR. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Obmo�na izpostava Ravne izvaja 
nacionalni kulturni program s podro�ja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Za realizacijo tega programa so namenjena 
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sredstva državnega prora�una, del sredstev pa morajo prispevati tudi lokalne skupnosti in sicer najve� za obmo�ni 
program, nato za regijski program, nekaj pa tudi za državni program. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan sredstev za leto 2018. 

43181629 - Sofinanciranje programov kulturnih društev 
Vrednost: 13.561 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Za sofinanciranje ljubiteljske kulture v ob�ini na podro�ju ljubiteljske kulture v prora�unu za leto 2018 planiramo 
sredstva v višini 13.561 EUR na postavki sofinanciranje programov kulturnih društev. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na druge projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

Vrednost: 6.366 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je sofinanciranje lokalnega �asopisa, radia in televizije ter sofinanciranje glasil. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o medijih. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Obveš�enost prebivalstva o delovanju ob�ine Prevalje na vseh podro�jih. 

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

Enkrat letna izdaja lokalnega �asopisa Prevaljskih novic. 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

43181843 - Izdaja �asopisa 
Vrednost: 6.366 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

�asopis   Prevaljske novice, ki predstavljajo delovanje in dosežke Ob�ine Prevalje in naših ljudi na podro�jih 
gospodarstva, družbenih dejavnosti in druge zanimivosti našega okolja. Sredstva so predvidena v višini 6.366 EUR 
za izdajo enega �asopisa. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodiš�a so predra�uni.  
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18039005 - Drugi programi v kulturi 

Vrednost: 55.800 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je upravljanje in teko�e vzdrževanje kulturnih domov, nakup, gradnja in investicijsko 
vzdrževanje kulturnih zavodov in kulturnih domov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zavodih, Zakon o uresni�evanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižni�arstvu, 
Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Pravilnik o na�inu dolo�anja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki 
zagotavljajo knjižni�no dejavnost v ve� ob�inah, in stroškov krajevnih knjižnic, Zakon o varstvu kulturne dediš�ine, 
Zakon o uresni�evanju javnega interesa za kulturo. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni cilji podprograma so: 
-  zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj dejavnosti v kulturi in 
-  postavitev in obnova usmerjevalnih tabel za potrebe ozna�evanja razglašenih spomenikov lokalnega pomena. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  
 - število obnovljenih in novo postavljenih ozna�evalnih tabel. 

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

Letni izvedbeni cilj: 
Posodabljanje opreme in investicijsko vzdrževanje obstoje�ih prostorov  na podro�ju kulture in 
-  postavitev in obnova usmerjevalnih tabel za potrebe ozna�evanja razglašenih spomenikov lokalnega pomena. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  
-  obseg obnovljenih prostorov in opreme 
-  število obnovljenih usmerjevalnih tabel.  

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

43181640 - Vzdrževanje Družbenega doma 
Vrednost: 55.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Na postavki so planirana  sredstva za teko�e vzdrževanje Družbenega doma, najemnine za predpražnike  v skupni 
višini  30.300 EUR. Za investicijska dela so predvidena sredstva za projektno dokumentacijo (pridobitev 
uporabnega dovoljenja ) v višini 10.000 EUR in 15.000 EUR za investicijsko vzdrževanje in prezra�evanje v kletnih 
prostorih Družbenega doma (kegljiš�e). 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekte št.OB175-07-0004. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodiš�e za planirana sredstva je realizacija januar - maj 2018. 

43181655 - Energetska sanacija Družbenega doma Prevalje 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena za pripravo projektne dokumentacije za projekt Energetska sanacija Družbenega doma. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-13-0004. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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1805 - Šport in prosto�asne aktivnosti 
Vrednost: 175.133 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vklju�uje sredstva za financiranje programov na podro�ju športa in programov za mladino. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Obnoviti in nadgraditi  športno -  rekreacijsko infrastrukturo, pospeševati športno - rekreacijsko dejavnost,  
- ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje za delo neformalno in formalno organizirane mladine (prostor, 
oprema) 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vzdrževati javne športne objekte in pove�ati število športnih rekreativcev. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na podro�ju športa: 
-  obnovljene in vzdrževane površine v m2 in 
-  število športnih rekreativcev, 

- število prijaviteljev na javni razpis. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 - Programi športa 
18059002 - Programi za mladino 

18059001 - Programi športa 

Vrednost: 171.133 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprogram je financiranje dejavnosti javnih zavodov za šport, promocijske športne prireditve, financiranje 
športa v vrtcih in šolah, financiranje športa v društvih, nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Za  Nacionalni program športa v RS, Zakon o športu, Zakon o zavodih, Zakonu o sistemu pla� v javnem sektorju, 
 Zakon o društvih, Pravilnik o dodeljevanju sredstev ob�inskega prora�una za programe in projekte s podro�ja 
družbenih dejavnosti 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni cilji podprograma so: 
-  zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti   
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  
-  m2 obnovljenih in novo pridobljenih površin za šport in rekreacijo in 
  število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu. 

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

Letni izvedbeni cilji: 

- pove�ati koordinacijo in usklajeno delovanje 

- pove�ati število rekreativcev in izvedba javnega razpisa za športne programe. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
- odstotek zasedenosti/ izkoriš�enosti športnih objektov in število vklju�enih v organizirane športne aktivnosti. 

-število aktivnih �lanov društev 
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0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

42132582 - Ureditev igriš�a za POŠ Šentanel 
Vrednost: 25.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Investicija zajema pridobitev novih športnih površin, športnega igriš�a pri podružni�ni OŠ Šentanel. Investitor bo 
izvedel: gradbena dela igriš�a z dovozno cesto in opornim zidom  in izvedbo strokovnega gradbenega nadzora. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št.OB175-15-0011. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

43181710 - Financiranje športnih društev po programih 
Vrednost: 69.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V okviru sredstev na prora�unski postavki Financiranje športnih društev po programih v višini 69.000 EUR 
planiramo sredstva za športne programe razli�nih izvajalcev. Ta sredstva bodo po sprejetju Letnega programa športa 
za leto 2018 razdeljena skladno s pravilnikom, merili med posamezna športna društva in športne klube na osnovi 
prijav na javni razpis po sprejetju prora�una ob�ine. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki smo planirali  v enaki višini kot leto prej. 

43181720 - Financiranje športa v vrtcih in šolah 
Vrednost: 9.058 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Na prora�unski postavki Financiranje športa v vrtcih in šolah so planirana sredstva za financiranje športnih 
programov v šoli in vrtcu v višini 9.058 EUR. Iz te postavke se financirajo razli�ni športni programi: ciciban 
planinec, plavalni te�aj in športni programi Zlati son�ek, Krpan, planinski krožek, šolska športna tekmovanja za 
osnovnošolce. Sredstva se razdelijo skladno s pravilnikom, merili na osnovi prijav na javni razpis po sprejetju 
prora�una ob�ine. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev na postavki je planirana glede na predlog finan�nega na�rta šole. 

43181735 - Vzdrževanje športnih objektov 
Vrednost: 29.693 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V  prora�unu za leto 2018 na postavki Vzdrževanje športnih objektov planiramo sredstva za teko�e sprotno 
vzdrževanje športnih objektov v ob�ini.(elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, granulat).  

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekte št. OB175-07-0027. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev za vzdrževanje športnih objektov je planirana glede na realizacijo v preteklem letu. 
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43181736 - Vzdrževanje športnega objekta Leše 
Vrednost: 2.270 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V prora�unu za leto 2018 na postavki Vzdrževanje športnega objekta  Leše planiramo sredstva za pokrivanje 
stroškov elektri�ne energije in komunalnih storitev. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Realizacija v letu 2017. 

43181745 - Skrbništvo telovadnice in športnih objektov pri OŠ 
Vrednost: 13.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Na prora�unski postavki so zajeta sredstva za upravljanje telovadnice  v ob�ini. Ob�ina ima sklenjeno pogodbo o 
upravljanju z izvajalcem, ki je izbran na javnem razpisu. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev na postavki je planirana glede na podpisano pogodbo. 

43181747 - Skrbništvo stadiona Prevalje 
Vrednost: 10.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so planirana za skrbnika športnih objektov - lokacija stadion. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v enaki višini kot leto prej.

43181750 - Promocijske športne prireditve 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva na prora�unski postavki Promocijske športne prireditve v višini 2.500 EUR so namenjena za pla�ila 
drugega splošnega materiala in storitev. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višino sredstev na postavki so predvidena v enaki višini kot leto prej. 
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0070 - Krajevna skupnost Šentanel 
Vrednost: 13.888 € 

70180010 - Ureditev igriš�a pri šoli Šentanel 
Vrednost: 9.112 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva v višini 9.111 EUR so predvidena sofinanciranje projekta Ureditev igriš�a pri OŠ Šentanel. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava  na projekt št. OB175-08-0048. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

18059002 - Programi za mladino 

Vrednost: 4.000 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprogram je dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje društev, ki delajo z mladimi, sofinanciranje 
programov preživljanje prostega �asa otrok in mladine med po�itnicami in ob koncih tedna. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o društvih, Zakon o uresni�evanju javnega interesa za kulturo. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni cilji podprograma so: 
-  zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade  
-  razdelitev sredstev za preventivne projekte na podlagi javnega razpisa  
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  
-  število prijavljenih na javnem razpisu   

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

Zagotoviti dejavnosti programov preživljanja prostega �asa otrok med po�itnicami 

(na šoli, drsališ�u, smu�iš�u, bazenu, športni dvorani). 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

43181746 - Program preživljanja prostega �asa otrok med po�itnicami 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Na tej prora�unski postavki v višini 4.000 EUR so planirana sredstva za razli�ne programe otrok med po�itnicami: 
plavanje, smu�anje, drsanje ter razli�ne programe, ki jih med po�itnicami izvaja šola "Hura, prosti �as!" in drugi 
programi in delavnice.  

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev na postavki so planirana glede na realizacijo januar-november  2017 in plan javnega zavoda. 
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19 - IZOBRAŽEVANJE 
Vrednost: 1.362.838 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe. Pogoje, na�in 
upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja ob�ina Prevalje na podro�jih predšolske vzgoje, 
osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega 
izobraževanja in izobraževanja odraslih ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.  
Predšolsko vzgojo izvajajo vzgojno izobraževalni zavodi, osnovnošolsko izobraževanje izvajajo osnovne šole, 
osnovne šole s prilagojenim programom in Glasbena šola osnovnošolsko izobraževanje odraslih. 
V okviru tega podro�ja ob�ina zagotavlja tudi sredstva za programe, ki niso zakonsko predpisane, so pa v interesu 
ob�ine in prispevajo k njenemu razvoju. 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

Razvojni program ob�ine Prevalje 2014-2020, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

  Ohraniti in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na podro�ju 
predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja, izobraževanja odraslih, srednješolskega in visokošolskega 
izobraževanja, ohraniti programe izobraževanja, ki omogo�ajo ve�jo zaposljivost (brezposelnih, posebnih skupin, 
izobrazbeni primanjkljaj), 
  ohraniti oz. zagotavljati sredstva za štipendije in ohraniti programe neformalnega u�enja in drugih izobraževalnih 
programov, pomembnih za rast in razvoj ob�anov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
1904 - Terciarno izobraževanje 
1905 - Drugi izobraževalni programi 
1906 - Pomo�i šolajo�im 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
Vrednost: 771.925 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vsebuje varstvo in vzgojo predšolskih otrok, vklju�uje sredstva za financiranje vrtcev in drugih 
oblik varstva in vzgoje otrok. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 Na podro�ju varstva in vzgoje predšolskih otrok: 
 - ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok  
 -  subvencioniranje pla�ila programov vrtca 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

  19029001  - Vrtci 

19029001 - Vrtci 

Vrednost: 771.925 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je dejavnost javnih in zasebnih vrtcev(pla�ilo razlike med ceno programov in pla�ili staršev, 
dodatni programi v vrtcih), nakup, gradnje in vzdrževanje vrtcev. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o 
usmerjenju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih 
staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim 
zahtevam. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije 
zastavljenih dolgoro�nih ciljev. 

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

Izdelava javnega razpisa za izbor javno zasebnega partnerja za izgradnjo novega vrtca. Pridobitev ustrezne 
dokumentacije. 

Za redno dejavnost zagotoviti sredstva za nemoteno delo. 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

43191311 - Vrtec Prevalje-redna dejavnost 
Vrednost: 739.007 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Skladno z dolo�ili Zakona o vrtcih - Zvrt - UPB2 (Uradni list RS, št. 100/05 in 25/08) je ob�ina dolžna zagotavljati 
sredstva za pla�ilo razlike med ceno programa vrtca ter pla�ilom staršev za otroke s stalnim bivališ�em v Ob�ini 
Prevalje.  Na podlagi finan�nega na�rta šole za Enoto Vrtec Prevalje  na postavki  za redno dejavnost Vrtca Prevalje 
planiramo sredstva v višini 739.007  EUR. Za pokrivanje razlike med polno ceno programa in pla�ilih staršev glede 
na to, v kateri pla�ilni razred so uvrš�eni, bo ob�ina v letu 2018 namenjala sredstva v višini 687.000 EUR. 
Postavke, ki ne sodijo po metodologiji v ceno programa (zaposlitev nad normativi oz. dogovorjeni program vrtca, 
zaposlitve na podlagi odlo�b o usmeritvi otrok, investicijsko vzdrževanje), so v prora�unu zajete med transferi. Za 
pokrivanje pla� in materialnih stroškov zaposlenim nad normativom bo ob�ina v letu 2018 namenila sredstva v 
višini 39.407 EUR. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekte št.OB175-07-0058. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un višine postavke temelji na predlogu finan�nega na�rta  za leto 2018 osnovne  šole za Enoto Vrtec Prevalje. 

43191320 - Sofinanciranje predšolske vzgoje izven ob�ine 
Vrednost: 31.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V  prora�unu za leto 2018 na postavki Sofinanciranje predšolske vzgoje izven ob�ine v višini 31.000 EUR  
planiramo sredstva za sofinanciranje predšolske vzgoje za otroke, ki obiskujejo vrtec izven naše ob�ine. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana glede na realizacijo januar- maj 2018. 

43191321 - Sofinanciranje vrtca bolnišni�nega oddelka 
Vrednost: 1.918 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Na osnovi sprejete zakonodaje s podro�ja predšolske vzgoje na posebni prora�unski postavki glede na finan�ni na�rt 
javnega zavoda planiramo sredstva za sofinanciranje bolnišni�nega oddelka v letu 2018 v višini 1.917 EUR. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 
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Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodiš�e za planiranje višine postavke je predlog finan�nega na�rta javnega zavoda. 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
Vrednost: 376.791 € 

Opis glavnega programa 

Primarno in sekundarno izobraževanje vklju�uje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega 
srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogo�ala šolam kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in 
obogatitvenega šolskega programa, ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so 
pomembne za rast in razvoj celotne ob�ine ter teko�e in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

  Zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje u�encev, z dodatnim programom omogo�iti izvedbo 
najrazli�nejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa in teko�e ter 
investicijsko vzdrževanje prostora in opreme v šolah. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
- delež u�encev, ki so pridobili dodatna znanja, obnovljene in vzdrževane površine v m2  

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

 19039001 - Osnovno šolstvo 
 19039002 - Glasbeno šolstvo 
 19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo 

19039001 - Osnovno šolstvo 

Vrednost: 364.490 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je financiranje materialnih stroškov v osnovnih šolah, dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, 
varstvo voza�ev, nakup, gradnja  in vzdrževanje osnovnih šol. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o snovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v osnovnih šolah, Zakon  o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o glasbenih šolah. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva.    
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  
 - izvedeni programi na osnovnih šolah.  

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

Kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v šolah in s tem ve�ji nivo znanja u�encev, 
kritje stroškov teko�ega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov, 
vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na osnovnih šolah.  
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
-  število u�encev, ki so pridobili dodatna znanja, 
-  obnovljene in vzdrževane površine v m2. 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

43191210 - Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje 
Vrednost: 285.809 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Skladno s sprejeto zakonodajo s podro�ja financiranja šolstva  v prora�unu  za leto 2018 planiramo sredstva v na 
postavki Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje v višini  285.809 EUR. Na tej postavki so zajeta sredstva za 
dogovorjeni program šole skladno z izdanim soglasjem k sistemizaciji OŠ.  

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev na postavki je planirana glede na finan�ni na�rt  osnovne šole, z  upoštevanjem veljavne zakonodaje. 

43191216 - Investicijsko vzdrževanje šole 
Vrednost: 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V  prora�unu za leto 2018 planiramo sredstva v višini 40.000 EUR za investicijsko vzdrževanje šole, obnovo 
parketov, beljenje u�ilnic. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekte št.OB175-08-0039. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana glede na finan�ni na�rt šole. 

43191226 - Nakup ra�unalnikov in ra�unalniške opreme v OŠ Prevalje 
Vrednost: 29.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Na prora�unski postavki planiramo sredstva v višini 29.300 EUR za nakup ra�unalnikov in ra�unalniške opreme za 
osnovno šolo in vrtec. Šola se vsako leto prijavi   na javni razpis Ministrstva za šolstvo in šport za 
sofinanciranje nakupa  ra�unalniške opreme. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekte št.OB175-07-0010. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana glede na finan�ni na�rt šole. 

43191231 - Juri�ev Drej�ek 
Vrednost: 5.284 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Za financiranje osnovnega šolstva v   prora�unu za leto 2018 namenjamo še sredstva na prora�unski postavki 
Sofinanciranje dejavnosti OŠ Juri�ev Drej�ek v višini 5.283 EUR. V šolskem letu 2017/2018 Ob�ina Prevalje 
pokriva stroške za dva  u�enca iz naše ob�ine. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana glede na predlog finan�nega na�rta javnega zavoda za leto 2018. 

43191237 - Tretja osnovna šola SG 
Vrednost: 2.852 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Skladno s sprejeto zakonodajo s podro�ja financiranja šolstva  v prora�unu za leto 2018 planiramo sredstva  na 
postavki Tretja OŠ Slovenj Gradec v višini 2.851 EUR. 
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Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana glede na predlog finan�nega na�rta javnega zavoda. 

43191239 - Zavod Antona Martina Slomška Maribor 
Vrednost: 395 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Skladno s sprejeto zakonodajo s podro�ja financiranja šolstva  v prora�unu  za leto 2018 planiramo sredstva  na 
postavki Zavod Antona Martina Slomška  v višini 395 EUR. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

0060 - Krajevna skupnost Leše 
Vrednost: 8.250 € 

60190008 - Novoletna obdaritev 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 500 EUR, kot transfer osnovni šoli. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Krajevna skupnost pomaga pri izvedbi obdaritve otrok na podružni�nih šolah. 

0070 - Krajevna skupnost Šentanel 
Vrednost: 13.888 € 

70190006 - Novoletna obdaritev 
Vrednost: 350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 350 EUR. Krajevna skupnost pomaga pri obdaritvi otrok na podružni�ni osnovni 
šoli Šentanel. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�ni plan KS za leto 2018. 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

Vrednost: 11.889 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprogram je financiranje materialnih stroškov glasbenih šol, dodatni programi v glasbenih šolah, nakup, 
gradnja in vzdrževanje glasbenih šol. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o glasbenih šolah, Zakon o lokalni samoupravi.  Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, Zakon o zavodih. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohraniti in vzdrževati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti u�encev (u�enja petja in 
igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti). 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
-  število ohranjenih in vzdrževanih površin v m2 in 
-  število u�encev, ki zaklju�ijo osnovno glasbeno izobraževanje 

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

Izpolniti finan�ne obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno izvajanje glasbenega programa. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
-  število ohranjenih in vzdrževanih površin v m2 in 
 - število u�encev, ki zaklju�ijo osnovno glasbeno izobraževanje. 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

43191232 - Glasbena šola Ravne na Koroškem 
Vrednost: 11.889 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Za financiranje glasbeno šolstvo v prora�unu za leto 2018  namenjamo sredstva na prora�unski postavki Glasbena 
šola Ravne na Koroškem v višini 11.889 EUR. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana glede na predlog finan�nega na�rta javnega zavoda Glasbena šola Ravne na Koroškem.  

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo 

Vrednost: 412 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje splošno srednje in poklicno šolstvo (sofinanciranje materialnih stroškov, nakupa, gradnja in 
vzdrževanje gimnazij, nakup, gradnja in vzdrževanje drugih splošnih srednjih in poklicnih šol). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gimnazijah, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohraniti in vzdrževati pogoje za izvedbo program gibanje mladi raziskovalci Koroške. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
 - število raziskovalnih nalog. 

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

Sofinanciranje programa. 

Kazalci: ve�je število udeležencev raziskovanj. 
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0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

43191233 - Gimnazija Ravne (gibanje mladi raziskovalci Koroške) 
Vrednost: 412 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V okviru sredstev za splošno srednje in poklicno šolstvo na prora�unski postavki Gimnazija Ravne  planiramo 
sredstva v višini 412 EUR za sofinanciranje projekta Gibanje mladi raziskovalci Koroške. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Klju� sofinanciranja projekta izhaja iz predloga finan�nega na�rta projekta, ki ga je pripravila Gimnazija Ravne. 

1905 - Drugi izobraževalni programi 
Vrednost: 650 € 

Opis glavnega programa 

Drugi izobraževali programi vklju�ujejo sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

  Razvoj kulture vseživljenjskega u�enja in izobraževanja in 
  zviševanje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ve�ji nivo znanja v družbi in  pove�anje izobrazbene ravni  odraslih oseb. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
- število odraslih, ki so pridobili višjo stopnjo izobrazbe 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

19059001 - Izobraževanje odraslih 

19059001 - Izobraževanje odraslih 

Vrednost: 650 € 

Opis podprograma 

Izobraževanje odraslih vsebuje dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški, obratovanja, 
letni program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost) nakup, gradnja in vzdrževanje objektov za 
izobraževanje odraslih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Razvijanje splošnega neformalnega izobraževanja za ve�ino prebivalcev,  
Zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah in zagotavljanje razli�nih oblik in možnosti za   usposabljanje. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
 - delež odraslih, ki so pridobili z višjo izobrazbo. 

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

Razvijanje splošnega neformalnega izobraževanja za ve�ino prebivalcev, zviševanje izobrazbene ravni na vseh 
stopnjah in zagotavljanje razli�nih oblik in možnosti za usposabljanje. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
 - delež odraslih, ki so pridobili z višjo izobrazbo. 
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0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

43191234 - Teden vseživljenjskega u�enja 
Vrednost: 650 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V prora�unu za leto 2018 planiramo sredstva v višini 650 EUR za sofinanciranje projekta  TVU - Tedna 
vseživljenjskega u�enja. V okviru projekta potekajo razli�ne oblike izobraževanja in druge dejavnosti Univerze za 
tretje življenjsko obdobje. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v enaki višini kot v letu 2017. 

1906 - Pomo�i šolajo�im 
Vrednost: 213.472 € 

Opis glavnega programa 

Program vklju�uje sredstva za pomo�i v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomo�i. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

  Izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za u�ence v osnovni šoli, 
  zmanjševati razlike med u�enci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih in 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kritje stroškov za u�ence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
-  število ob�anov, ki so upravi�eni do prora�unskih sredstev 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 Pomo�i v osnovnem šolstvu 

19069001 - Pomo�i v osnovnem šolstvu 

Vrednost: 213.472 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje pomo� v osnovnem šolstvu (subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih 
potrebš�in, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov u�encev iz kraja bivanja v osnovno šolo in 
nazaj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o osnovni šoli, Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izena�iti pogoje za vse u�ence v osnovnošolskem izobraževanju: 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
- število u�encev, ki so upravi�eni do pomo�i 

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

Omogo�iti u�encem brezpla�ni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno 
zakonodajo in regresiranje prehrane in obveznih dejavnosti u�encev v osnovnih šolah. Kazalci, s katerimi se bo 
merilo doseganje zastavljenih ciljev: število u�encev, ki so upravi�eni do pomo�i. 

 porabljena sredstva na km prevožene poti 
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- porabljena sredstva na u�enca  

- koliko km poti je bilo opravljenih na dan 

- kolikšen je dnevni strošek 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

43191220 - Prevozi šolskih otrok 
Vrednost: 207.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�ina Prevalje je skladno z Zakonom o osnovni šoli dolžna zagotavljati brezpla�en prevoz u�encem, katerih stalno 
bivališ�e je od šole oddaljeno ve� kot štiri kilometre. Za potrebe prevozov šolskih otrok so v prora�unu za leto 2018 
na podro�ju pomo�i šolajo�im, na postavki prevozi šolskih otrok planirana sredstva  v višini 207.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana glede na sklenjene pogodbe z  izbranimi izvajalci prevozov šolskih otrok.

43191223 - Subvencioniranje šole v naravi 
Vrednost: 4.472 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva na prora�unski postavki Sofinanciranje šole v naravi v višini 4.472 EUR so namenjena sofinanciranju šole 
v naravi za osnovnošolske otroke. Šolo v naravi skladno s sprejeto zakonodajo in pravilnikom sofinancira tudi 
Ministrstvo za šolstvo in šport. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana glede na predlog finan�nega na�rta javnega zavoda. 

43191225 - Denarne nagrade in priznanja 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V predlogu prora�una za leto 2018 na postavki Denarne nagrade in priznanja planiramo sredstva v višini 2.000 EUR 
za projekt Bralna zna�ka in nagrade nagrajencev ob ob�inskem prazniku. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana  glede na predlog finan�nega plana javnega zavoda. 

20 - SOCIALNO VARSTVO 
Vrednost: 392.885 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Podro�je zajema programe na podro�ju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomo�i, ki so namenjeni 
družinam, starim, najrevnejšemu sloju prebivalstva, telesno in duševno prizadetim osebam in zasvojenim osebam. 
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Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva. 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

Zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin, uvajanje novih programov socialnega varstva 
posameznih ciljnih skupin, razvoj strokovnih oblik pomo�i, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in 
oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk, reševanje problematike brezdomcev, zagotavljanje 
prostorskih pogojev za izvajanje programov socialnega varstva. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

2002 - Varstvo otrok in družine 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

2002 - Varstvo otrok in družine 
Vrednost: 10.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vsebuje varstvo otrok in družine,  vklju�uje sredstva za programe v pomo� družini na lokalnem 
nivoju. Ob�ina Prevalje želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete na Prevaljah ter slediti družinski politiki 
celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojen�ka. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

 Spodbujanje rodnosti na podro�ju družinske politike. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Spodbujanje rodnosti na tem podro�ju z zagotavljanjem sredstev za novorojence.  
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:   
- število podeljenih pomo�i za novorojence 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

20029001 - Drugi programi v pomo� družini 

20029001 - Drugi programi v pomo� družini 

Vrednost: 10.000 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je pomo� staršem ob rojstvu otroka. Eden izmed ciljev družinske politike v ob�ini Prevalje 
je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem podro�ju, zato 
zagotavljamo sredstva za novorojence po katerem bo upravi�en do enkratne pomo�i vsak novorojen�ek.. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu.  Odlok o enkratni denarni pomo�i za novorojence v ob�ini Prevalje. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Spodbujanje rodnosti na tem podro�ju s tem, da zagotavljamo sredstva za novorojence. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
 -  število podeljenih pomo�i za novorojence. 

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

Spodbujanje rodnosti.  
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
-  število podeljenih pomo�i za novorojence. 
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0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

43201401 - Denarna pomo� ob rojstvu otroka 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Na podro�ju varstva otrok in družine v prora�unu za leto 2018 planiramo sredstva v višini 10.000 EUR za enkratne 
denarne pomo�i ob rojstvu otroka. Sredstva se dodeljujejo upravi�encem na podlagi pravnomo�nih odlo�b in 
skladno s Pravilnikom o enkratni denarni pomo�i ob rojstvu otroka v Ob�ini Prevalje. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na prora�unski postavki  so planirana glede na ocenjeno  realizacijo januar- maj 2018. 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

Vrednost: 382.885 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vsebuje izvajanje programov socialnega varstva vklju�uje sredstva za izvajanje v centrih za socialno 
delo, programe v pomo� družini na lokalnem nivoju in institucionalno varstvo, pomo�i materialno ogroženim in 
zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa Iz Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva  izhajajo naslednji 
cilji: izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomo�i, 
vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Prepre�evanje in  odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, brezdomcem, 
osebam, ki preživljajo nasilje, ob�anom v �asu prestajanja kazni in po njej, starostniki, ki ne zmorejo skrbeti zase. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: -  število oseb, ki so bili deležni takšne pomo�i 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049001 - Centri za socialno delo 
20049002 - Socialno varstvo invalidov                   
20049003 - Socialno varstvo starih                 
20049004 - Socialno varstvo socialno ogroženih 
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
               

20049001 - Centri za socialno delo 

Vrednost: 11.875 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma vsebuje centre za socialno delo (dopolnilni programi : preventivni programi za otroke in 
mladostnike, programi za rome in rejnike). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. 
Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.  
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izboljšati kakovost življenja upravi�enca, spodbujati uporabnike k aktivnejšemu sodelovanju pri zagotavljanju 
njihove lastne socialne varnosti.  
Zagotavljati strokovno podporo in pomo� pri prepre�evanju in razreševanju socialnih stisk uporabnikov in razvijati 
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strokovne mreže socialnih pomo�i (vladne in nevladne organizacije, razvoj društev ).  
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
- število oseb, ki aktivno sodeluje pri zagotavljanju lastne socialne varnosti,  
- število programov, ki zagotavljajo strokovno podporo in pomo� pri prepre�evanju in reševanju socialnih stisk. 

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

Zagotavljanje odpravljanja socialnih stisk ob�anov. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
-  kakovostno izvedeni programi Centrov za socialno delo in 
-  število ob�anov, ki so prejeli enkratno denarno socialno pomo�. 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

43201477 - 11.šola šala 
Vrednost: 7.319 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V prora�unu za leto 2018 na podro�ju sociale planiramo sredstva na prora�unski postavki  11 šola-šala v 
višini 7.319 EUR. Program med po�itnicami za otroke organizira Center za socialno delo. Višina sredstev je višja 
kot pretekla leta, ker se v letu 2018 planira po�itniško varstvo. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana glede na predlog finan�nega na�rta, ki ga je pripravil Center za socialno delo Ravne na 
Koroškem. 

43201478 - Programi Centra za socialno delo 
Vrednost: 4.556 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so namenjena za nadaljevanje programa, ki je namenjen posameznikom in družinam z izraženimi težavami  
na razli�nih podro�jih.(priseljenci, otroci in starši tujih narodnosti...) 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Program dela in finan�ni plan za izvedbo programov v letu 2018 CSD Ravne na Koroškem. 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

Vrednost: 148.498 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma vsebuje socialno varstvo invalidov (financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih 
centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomo�nika. 

Zakonske in druge pravne podlage 

   
Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomo�nika 
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi. 
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Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev za družinskega pomo�nika ter s tem prispevati k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za 
invalidne osebe, ki potrebujejo  pomo� in oskrbo na domu in zagotoviti invalidnim osebam ve�jo avtonomijo, ki 
prepre�uje socialno izklju�enost in dviguje kakovost njihovega življenja.  
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
 - število družinskih pomo�nikov, ki skrbijo za invalidne osebe. 

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

Zagotoviti sredstva za delno pla�ilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo za družinskega pomo�nika. Kazalci, s 
katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število družinskih pomo�nikov, ki skrbijo za invalidne osebe. 

0041 - Oddelek za prora�un in finance 
Vrednost: 578.931 € 

41201419 - Družinski pomo�nik 
Vrednost: 17.498 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 17.498 EUR za obra�un nadomestila pla�e dveh družinskih pomo�nikov. V mesecu 
marcu 2018 smo prejeli odlo�bo za dodatno financiranje še enega družinskega pomo�nika. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu mora ob�ina glede na odlo�bo Centra za socialno delo zagotoviti sredstva 
za pla�e za družinske pomo�nike. 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

43201432 - Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi 
Vrednost: 35.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V okviru sredstev za izvajanje programov socialnega varstva za regresiranje oskrbe v javnih zavodih v  prora�unu za 
leto 2018 planiramo sredstva za regresiranje oskrbe v posebnih zavodih v višini 35.000 EUR. Sredstva  se nakažejo 
zavodu skladno s pravnomo�no odlo�bo pristojnega centra za socialno delo in na podlagi izstavljenih ra�unov. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev na prora�unski postavki za namen regresiranja oskrbe socialnega varstva starih in invalidov je  
planirana glede na realizacijo januar -maj 2018. 

43201433 - Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni center 
Vrednost: 96.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V okviru sredstev za izvajanje programov socialnega varstva za regresiranje oskrbe v javnih zavodih v  prora�unu za 
leto 2018 planiramo sredstva za regresiranje oskrbe v delo varstvenih centrih v višini 96.000 EUR. Sredstva  se 
nakažejo zavodu skladno s pravnomo�no odlo�bo pristojnega centra za socialno delo in na podlagi izstavljenih 
ra�unov. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 
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Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev na prora�unski postavki za namen regresiranja oskrbe socialnega varstva v delo varstvenih centrih 
je  planirana glede na   realizacijo januar- maj 2018. 

20049003 - Socialno varstvo starih 

Vrednost: 61.816 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je socialno varstvo starih (financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, 
dnevnih centrih, sofinanciranje pomo�i družini na domu, sofinanciranje centrov za pomo� na domu, investicije v 
domove za starejše, dnevne centre in centre za pomo� na domu, preživninsko varstvo kmetov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

  Zakon o lokalni samoupravi,  Zakon o socialnem varstvu. Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do 
institucionalnega varstva, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Pogodba o 
financiranju regijskega centra za pomo� na daljavo. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Uresni�evanje na�ela socialne pravi�nosti, solidarnosti, socialnega vklju�evanja in spoštovanja pravic uporabnikov. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
-  število ob�anov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih 

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

 Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finan�na sredstva za 
nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
-  število ob�anov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih. 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

43201420 - Oskrba na domu 
Vrednost: 29.126 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Izra�uni na podlagi Uredbe o merilih za dolo�anje oprostitev pri pla�ilih socialno varstvenih storitev in Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev  ter prera�uni zavezancev za dopla�ilo kažejo, da bo 
morala ob�ina za izvajanje programa socialne oskrbe na domu v letu 2018 zagotoviti sredstva v višini 29.126 EUR 
(upoštevana je 52,8 %  subvencija cene in dopla�ila k ceni storitve glede na pla�ilne sposobnosti posameznega 
uporabnika storitve na podlagi izra�una, ki ga je pripravil  Dom starejših Na Fari). Sredstva so zagotovljena na 
prora�unski postavki oskrba na domu v okviru sredstev za programe socialnega varstva starih. V okviru sredstev na 
prora�unski postavki pomo� na domu ob�ina poleg subvencioniranja cene storitve socialne oskrbe na domu 
zagotavlja tudi delež sredstev za  vodenje programa oskrba na domu. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana glede na predlog  potrditve  nove cene, ki ga je pripravil Dom starejših Na Fari na 
Prevaljah. 
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43201431 - Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi 
Vrednost: 32.690 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V okviru sredstev za izvajanje programov socialnega varstva starih za regresiranje oskrbe v  javnih zavodih v  
prora�unu za leto 2018 planiramo sredstva za regresiranje oskrbe v splošnih zavodih v višini  32.690  EUR. 
Sredstva  se nakažejo zavodu skladno s pravnomo�no odlo�bo pristojnega Centra za socialno delo in na podlagi 
izstavljenih ra�unov. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev na prora�unski postavki za namen regresiranja oskrbe socialnega varstva v splošnih zavodih je  
planirana glede na  realizacijo januar-maj 2018. 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

Vrednost: 76.900 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje enkratne denarne pomo�i zaradi materialno ogroženosti, pomo� pri uporabi stanovanja 
(subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetiš� za brezdomce, pla�ilo pogrebnih stroškov za umrle brez 
dedi�ev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališ�, Stanovanjski zakon, Zakon o socialnem varstvu. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zmanjšanje socialne izklju�enosti in revš�ine socialno ogroženih posameznikov in družin v ob�ini. Kazalci, s 
katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
-  število materialno ogroženih oseb v Ob�ini Prevalje. 

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

Subvencioniranje stanarin materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odlo�b za dobo enega leta. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
 - število ob�anov, ki so prejeli enkratno denarno socialo pomo�. 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

43101486 - Pogrebni stroški za umrle brez dedi�ev 
Vrednost: 1.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Skladno s sprejeto zakonodajo je ob�ina dolžna kriti pogrebne stroške  za umrle brez  dedi�ev. Za ta namen so v 
prora�unu planirana sredstva v višini 1.900 EUR. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je  planirana glede na realizacijo januar- maj 2018. 

43171435 - Subvencioniranje najemnin 
Vrednost: 75.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

 Skladno z 28. �lenom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št.  62/10 in 40/11), so do 
subvencioniranja najemnine upravi�eni najemniki v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju, 
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bivalni enoti, tržnem najemnem in hišniškem stanovanju. Meja dohodkov za ugotavljanje upravi�enosti do 
subvencije najemnine je ugotovljeni dohodek najemnika in oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ki ne presega 
višine njihovega minimalnega dohodka, dolo�enega skladno s predpisi, ki urejajo socialnovarstvene prejemke, 
pove�anega za 30% ugotovljenega dohodka, in za znesek neprofitne najemnine, dolo�ene po predpisih, ki urejajo 
stanovanjske zadeve, ali za znesek priznane neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških stanovanjih. Subvencija 
najemnine se dolo�i v višini kot jo dolo�a zakon, ki ureja stanovanjska razmerja. 
Po novi socialni zakonodaji  o pravici do subvencije najemnine odlo�ajo centri za socialno delo. Vlagatelji pravico 
do subvencije najemnine uveljavljajo z enotno vlogo pri pristojnem centru za socialno delo. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni naveza ve na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Povpre�no število upravi�encev na mesec v letu 2017 je bilo 77. 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 83.795 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s podro�ja socialnega varstva: 
rde�i križ Slovenije, Karitas, Društvo za pomo� duševno prizadetim, Društvo slepih, gluhih, paraplegikov, 
distrofikov, diabetikov). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o Rde�em križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Preko razli�nih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k 
zmanjševanju socialnih stisk in razlik. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število 
prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost. 

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

Zagotoviti sredstva na podlagi pogodbe in tako omogo�iti nemoteno delovanje programa za socialno varstvo drugih 
ranljivih skupin in zmanjševati socialne razlike med ob�ani. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
- število ob�anov, ki so vklju�eni v izvajanje posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in 
- število prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost.  
  

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo 
Vrednost: 6.036.660 € 

43201452 - Ob�ina po meri invalidov 
Vrednost: 21.121 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Namen projekta je ugotovitev dejanskega stanja in izboljšanje položaja invalidov v Ob�ini Prevalje. Konec leta 
2017 je ob�ina  pridobila Listino Ob�ina po meri invalidov priznanje ob�ini, ki v svojem delovanju upošteva: 

- razli�nost potreb svojih ob�anov in zato na�rtno razvija, vzpodbuja in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno 
prispevajo k ve�ji kvaliteti osebnega življenja invalidov in njihovih družin; 

- ustvarja možnost za socialno vklju�enost invalidov in za aktivno udeležbo v družabnem življenju ob�ine z 
namenom, da udejanja pravice �loveka in državljana. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št.OB175-0015-0012. 
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Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 
Vrednost: 2.606.196 € 

43201450 - Financiranje društev na podro�ju sociale in zdravstva 
Vrednost: 13.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Na podro�ju socialnega varstva  drugih ranljivih skupin v predlogu prora�una na postavki Financiranje društev na 
podro�ju sociale in zdravstva planiramo sredstva v višini 13.500 EUR. Sredstva bodo po sprejetju prora�una ob�ine 
razdeljena skladno s pravilnikom, merili med posamezne izvajalce teh programov  na osnovi prijav na javni razpis. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 Sredstva so planirana v enaki višini kot leto prej. 

43201451 - Starejšim prijazna ob�ina 
Vrednost: 3.942 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so planirana za popla�ilo prevoza za starejše ob�ana na relaciji Prevalje - Ravne in nazaj. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predra�uni prevoznika. 

43201453 - Ve�generacijski center 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so planirana za izvedbo delavnic. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

43201521 - Rde�i križ (pla�e) 
Vrednost: 9.231 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Na podro�ju socialnega varstva drugih ranljivih skupin v  prora�unu za leto 2018 planiramo sredstva za pla�o 
zaposlenega na Obmo�ne izpostave RK Ravne na Koroškem v višini 9.230 EUR. Sredstva za pla�o glede na 
dogovorjeni klju� sofinanciranja pokrivajo vse  štiri Ob�ine Mežiške doline. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana glede na predlog finan�nega na�rta Obmo�ne izpostave RK Ravne na Koroškem. 

43201524 - Letovanje otrok na Krku 
Vrednost: 500 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V  prora�unu za leto 2018 na prora�unski postavki Letovanje otrok na Krku v višini 500 EUR planiramo sredstva za 
letovanje otrok z zdravstvenimi težavami. Zdravstvenega letovanja, ki ga organizira OI RK Ravne na Koroškem se 
udeležijo otroci, ki jih izbere zdravnik Zdravstvene postaje Prevalje, šolska ambulanta. Program je sofinanciran tudi 
s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana glede na predlog finan�nega na�rta Obmo�ne izpostave RK Ravne na Koroškem. 

43201525 - Odprava arhitektonskih ovir 
Vrednost: 33.502 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena za projektno dokumentacijo (idejno zasnovo in PGD) za izdelavo dvigala na osnovni šolo 
Franja Goloba Prevalje. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-15-0010. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Vrednost: 32.244 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Podro�je zajema upravljanje z javnim dolgom na ob�inski ravni. 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

Dokumentov dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju ob�ine ni, 
javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja na�rtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za 
financiranje prioritetnih nalog ob�ine v skladu s Razvojnim programom  ob�ine Prevalje.  

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

Dolgoro�ni cilj podro�ja ob�inskega prora�una je zagotavljanje pravo�asnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov 
financiranja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

2201 - Servisiranje javnega dolga 
Vrednost: 32.244 € 

Opis glavnega programa 

Program vklju�uje sredstva za odpla�ilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja ob�inskega prora�una in 
sredstva za pla�ilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Dolgoro�ni cilj je zagotavljanje dolgoro�no �im nižjega stroška servisiranja ob�inskega dolga. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge: zagotavljanje rednega in pravo�asnega servisiranja 
obveznosti ob�ine iz naslova javnega dolga,  zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga, spremljanje 
zadolževanja javnega sektorja na ob�inskem nivoju in  zagotavljanje optimalne likvidnosti prora�una 
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Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora�una - doma�e zadolževanje 
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
                    

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora�una - doma�e 
zadolževanje 

Vrednost: 31.244 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje odpla�ilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora�una (glavnica za odpla�ilo 
dolgoro�nih kreditov, najetih na doma�em trgu kapitala, odpla�ilo obresti od dolgoro�nih kreditov, najetih na 
doma�em trgu kapitala, obresti od kratkoro�nih kreditov najetih na doma�em trgu kapitala). 

Zakonske in druge pravne podlage 

  Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju ob�in, Pravilnik o postopkih zadolževanja ob�in. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni cilj podprograma je financiranje izvrševanja prora�una Ob�ine Prevalje. Uspešnost zastavljenih 
dolgoro�nih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izpla�il vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

Za leto 2018 predvidevamo popla�ilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2018 v skladu s sklenjenimi kreditnimi 
pogodbami. Tovrstne obveznosti ob�ine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi ob�ina v 
nasprotnem primeru pridobivala kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo 
merila z izpolnitvijo predvidenih izpla�il vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2018. 

0041 - Oddelek za prora�un in finance 
Vrednost: 578.931 € 

41221101 - Odpla�ilo kredita (glavnica in obresti) 
Vrednost: 31.244 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 31.243 EUR za pla�ilo obresti za  dolgoro�ne   kredite pri bankah in javnem skladu. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Za že sklenjene kreditne pogodbe imamo amortizacijske na�rte. 

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

Vrednost: 1.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje stroške obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita. 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih zadolževanja ob�in, Zakon o financiranju ob�in. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni cilj podprograma je nižanje stroškov zadolževanja oziroma omejitev stroškov na na�in, da bi bilo 
upravljanje z dolgom še vedno u�inkovito in v skladu z veljavno zakonodajo. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Uspešnost zastavljenih dolgoro�nih ciljev se meri z izpolnitvijo predvidenih izpla�il vseh obveznosti, ki dospejo v 
skladu s kreditnimi pogodbami. 

0041 - Oddelek za prora�un in finance 
Vrednost: 578.931 € 

41221102 - Stroški odobritve kredita in stroški vodenja 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so namenjena v višini 1.000 EUR za vodenje kreditov in stroške novega kredita. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Stroški so planirani glede na sklenjene pogodbe  bank. 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
Vrednost: 75.000 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesre�, kot so potres, poplave, 
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, mo�an veter, to�a, pozeba, suša, množi�ni pojav nalezljive �loveške, 
živalske ali rastlinske bolezni, druge nesre�e, ki jih povzro�ajo naravne sile in ekološke nesre�e, ter za finan�ne 
rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene s sprejetjem prora�una in so 
nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

Dokumentov dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja za to podro�je porabe ni. 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

Dolgoro�ni cilji podro�ja so nemoteno zagotavljanje teko�ega izvrševanja prora�una, ter sredstev za intervencije v 
primeru naravnih nesre�, kar omogo�a hitrejšo odpravo posledic. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

2302 - Posebna prora�unska rezerva in programi pomo�i v primeru nesre�

2302 - Posebna prora�unska rezerva in programi pomo�i v primerih 
nesre�

Vrednost: 75.000 € 

Opis glavnega programa 

Vsebina programa vsebuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesre�, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, 
snežni plaz, visok sneg, mo�an veter, to�a, pozeba, suša, množi�ni pojav nalezljive �loveške, živalske ali rastlinske 
bolezni in druge nesre�e, ki jih povzro�ajo naravne sile in ekološke nesre�e. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Dolgoro�ne cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesre� in omogo�iti �im hitrejšo odpravo posledic. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finan�ne pogoje za �im hitrejše posredovanje in �im ve�jo ublažitev 
posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesre�ah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je 
realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesre�i. 
Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko prora�unskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno 
zagotoviti ob pojavu naravnih nesre�. 
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Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

23029001 - Rezerva ob�ine 

23029001 - Rezerva ob�ine 

Vrednost: 75.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje oblikovanje prora�unske rezerve za odpravo posledic naravnih nesre�. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesre�. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesre� se v skladu z dolo�ilom Zakona o javnih financah oblikujejo najve�
do višine 1,5 % prejemkov prora�una. Dolgoro�ni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesre� in 
zagotavljanje �im prejšnje sanacije stanja. Prora�unska rezerva deluje kot prora�unski sklad, v katerega bo ob�ina 
namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma. 

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finan�ne pogoje za �im hitrejše posredovanje in �im ve�jo ublažitev 
posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesre�ah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je 
realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesre�i. 
Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko prora�unskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno 
zagotoviti ob pojavu naravnih nesre�. 

0041 - Oddelek za prora�un in finance 
Vrednost: 578.931 € 

41232712 - Rezerva ob�ine 
Vrednost: 75.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 75.000 EUR. V skladu s 48. �lenom ZJF se oblikuje prora�unska rezerva. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic, naravnih nesre�. 
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B - Ra�un finan�nih terjatev in naložb 
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C - Ra�un financiranja 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Vrednost: 290.286 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Podro�je zajema upravljanje z javnim dolgom na ob�inski ravni. 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

Dokumentov dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju ob�ine ni, 
javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja na�rtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za 
financiranje prioritetnih nalog ob�ine v skladu s Razvojnim programom  ob�ine Prevalje. 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

Dolgoro�ni cilj podro�ja ob�inskega prora�una je zagotavljanje pravo�asnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov 
financiranja 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

2201 - Servisiranje javnega dolga 
Vrednost: 290.286 € 

Opis glavnega programa 

Program vklju�uje sredstva za odpla�ilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja ob�inskega prora�una in 
sredstva za pla�ilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Dolgoro�ni cilj je zagotavljanje dolgoro�no �im nižjega stroška servisiranja ob�inskega dolga. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge: zagotavljanje rednega in pravo�asnega servisiranja 
obveznosti ob�ine iz naslova javnega dolga,  zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga, spremljanje 
zadolževanja javnega sektorja na ob�inskem nivoju in  zagotavljanje optimalne likvidnosti prora�una 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora�una - doma�e zadolževanje                    
  

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora�una - doma�e 
zadolževanje 

Vrednost: 290.286 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje odpla�ilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora�una (glavnica za odpla�ilo 
dolgoro�nih kreditov, najetih na doma�em trgu kapitala, odpla�ilo obresti od dolgoro�nih kreditov, najetih na 
doma�em trgu kapitala, obresti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

  Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju ob�in, Pravilnik o postopkih zadolževanja ob�in. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni cilj podprograma je financiranje izvrševanja prora�una Ob�ine Prevalje. Uspešnost zastavljenih 
dolgoro�nih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izpla�il vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Z leto 2018 predvidevamo popla�ilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2018 v skladu s sklenjenimi kreditnimi 
pogodbami. Tovrstne obveznosti ob�ine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi ob�ina v 
nasprotnem primeru pridobivala kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo 
merila z izpolnitvijo predvidenih izpla�il vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2018. 

0041 - Oddelek za prora�un in finance 
Vrednost: 290.286 € 

41221101 - Odpla�ilo kredita (glavnica in obresti) 
Vrednost: 290.286 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so predvidena v višini  290.285 EUR za pla�ilo obrokov  za dolgoro�ne kredite pri bankah in javnemu 
skladu. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Za že sklenjene kreditne pogodbe imamo amortizacijske na�rte. Za predvideni kredit smo ocenili tudi obresti.
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I I I .  
NA�RT RA ZVO J NI H  PRO G RAM O V

3. NA�RT RAZVOJNIH PROGRAMOV
0000 - Neznan 

00000000 - Neznani 

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaš�ito, reševanje in pomo�

07039002 - Delovanje sistema za zaš�ito, reševanje in pomo�

OB175-07-0017 - Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje 

Namen in cilj 

Zagotovitev potrebnih sredstev za delovanje PGD Prevalje. 

Stanje projekta 

Izvedba projekta: 2009-2017 
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob�inskih cest 

OB175-08-0033 - Zemeljski usadi na cestah 

Namen in cilj 

Sanacija zemeljskih usadov na prometnicah, ki povezujejo posamezna naselja. Cilj: pove�ati prometno varnost in 
zmanjšati stroške vzdrževanja. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvajanja. 

OB175-10-0011 - Cesta Štopar-Hober 

Namen in cilj 

Vsebina projekta : sanacija obstoje�e ceste na relaciji Štopar-Šentanel. Ureditev odvodnjavanja, izgradnja škarpe, 
namestitev zaš�itne ograje. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

OB175-10-0020 - Sanacija plazov 

Namen in cilj 

Sredstva so predvidena za sanacijo plazov na obmo�ju Prevalj in okolice (Holmca, Šentanela in Leš). 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 

OB175-11-0003 - Ureditev vaškega jedra Leše, faza III. 

Namen in cilj 

Namen projekta je prispevati k izboljšanju kakovosti življenja, varnosti otok in ostalih udeležencev v prometu ter 
zagotavljanju enako vrednejših bivalnih pogojev na podeželskem obmo�ju ob�ine Prevalje na obmo�ju Leš, naselja 
Fefrovo. Prometna infrastruktura na predmetnem obmo�ju je dejansko tudi kolesarska, šolska in rekreacijska - 
pohodna pot. Predmet ureditve zajema odsek FEFROVO - LEŠKE CERKVE v dolžini 0,63 km. Uredilo se bo 
cestno telo in avtobusno postajališ�e z razsvetljavo. Kratek naziv naložbe: Fefrovo-Leške cerkve. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

OB175-11-0008 - Obnova manjših asfaltnih odsekov -Holmec 

Namen in cilj 

Sredstva so predvidena za obnovo manjših odsekov na obmo�ju Holmca, Ureditev odvodnjavanja, preplastitev 
makadama. Nadaljevanje prve faze: ureditev dvoriš�a pri Boglu, za Cesto Stražnica-Holmec, Cesto Plazl-Malinek, 
Cesto Križiš�e Lokovica-Dolga Brda. Sredstva v višini 10.320 EUR so predvidena za izdelavo projektne 
dokumentacije v fazi IDZ in izvedbi PZI na objektu Rekonstrukcija križiš�a na državni cesti G2;112 odsek 1254 MP 
Holmec-Poljana in izdelavo projektne dokumentacije na fazi IDZ variante obvozov ob�inske ceste - nad Poljano. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 

OB175-11-0016 - Cesta proti Železniški postaji 

Namen in cilj 

Sredstva so predvidena za sanacijo obstoje�e ceste, od križiš�a Merkator Tehnika do Želežniške postaje. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 
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OB175-11-0018 - Obnova manjših asfaltnih odsekov-Prevalje 

Namen in cilj 

Sredstva so predvidena za sanacijo in ureditev manjših asfaltnih odsekov na obmo�ju Prevalj. Gre za naslednje 
odseke cest: Cesto Spodnji kraj II., Cesto Na Produ, Cesto Spodnji kraj III., 

Stanje projekta 

Projekt je aktiven. 

OB175-13-0002 - Ureditev cestnih povezav na obmo�ju Jamnice 

Namen in cilj 

Stanje projekta 

OB175-14-0001 - Rekonstrukcija ceste na Zagrad: I.faza 

Namen in cilj 

Cilj projekta je ureditev cestne povezave od odcepa ceste Leše pri Kapelici do odcepa Alekar in povezava na cesto 
Kot ali Leše. 

Stanje projekta 

Projekt se izvaja. 

OB175-15-0011 - Obnova manjših odsekov na Lešah 

Namen in cilj 

Stanje projekta 

OB175-17-0003 - Ureditev cestnih povezav na obmo�ju Brinjeve gore 

Namen in cilj 

Namen projekta je ureditev obstoje�e ceste z odvodnjavanjem in propusti v dveh fazah: faza I. JP 851 961 cesta na 
Fari-Stražiš�e-Brinjeva gora, odsek od Unca mimo Hanija v dolžini cca. 450 m in faza II. LC 350 281- cesta 
Prevalje-Stražiš�e-Kova�-Ocvirk, odsek zazidava Rožej do odcepa nad gostiš�em Hani v dolžini 750 m. 

Stanje projekta 

Projekt se izvaja. 

OB175-18-0002 - Ureditev parkiriš�a POŠ Šentanel 

Namen in cilj 

namen proejkta je ureditev obra�ališ�a pri POŠ Šentanel in ureditev dodatnih parkiriš�. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

OB175-18-0004 - Cesta Prevalje-Klemen-Roži�

Namen in cilj 

Namen investicije je sanacija obstoje�e ceste z ureditvijo odvodnjavanja in propustov in asfaltiranje. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 
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13029003 - Urejanje cestnega prometa 

OB175-08-0034 - Prometna signalizacija - cestne ovire 

Namen in cilj 

Ureditev prometne signalizacije na obmo�ju ob�ine Prevalje. Zaradi vse ve�jega prometa se pove�ujejo tudi zahteve 
po umiritvi prometa, zaradi tega bomo v skladu z potrjenim planom urejali cestne ovire( leže�i policaji) . Cilj: 
pove�anje prometne varnosti 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvajanja. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

OB175-07-0029 - Novogradnja javne razsvetljave 

Namen in cilj 

V skladu s Programom var�evanja elektri�ne energije na podro�ju javne razsvetljave v Ob�ini Prevalje moramo 
izvesti rekonstrukcijo obstoje�e javne razsvetljave in dograditi javno razsvetljavo na obmo�ju, ki je še nismo 
dogradili. Projekt je ve�leten. Cilj: zmanjšanje svetlobno onesnaževanja in manjša poraba elektri�ne energije. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

OB175-07-0030 - Projekt ureditev glavne ceste G2-112/1255 Poljana- 

Namen in cilj 

Ob�ina Prevalje je podpisala sporazum z Ministrstvom za promet o rekonstrukciji glavne ceste GII na odseku Spar 
Krožiš�e. Investicija je ocenjena na 3.5 mio. EUR od tega je predviden strošek za Ob�ino Prevalje 1.1 mio. EUR. Po 
projektu je predvidena ureditev Krožiš�a pri Peku, izvedba obojestranskih plo�nikov in kolesarskih stez, obnova 
voziš�a z izvedbo tretjih zavijalnih pasov, izvedba odvodnjavanja, obnova vodovodnega in kanalizacijskega sistema 
ter prestavite TK in energetskih vodov in plinovoda. Projekt je ve�leten. V letu 2012 je Ob�ina skupaj z 
Ministrstvom za infrastrukturo in prostor izvedla javni razpis za 1. etapo (rondo Spar). 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. Dinamika je predvidena med leti 2012 in 2014. 

OB175-07-0033 - Rekonstrukcija ceste Štopar - Poljana 

Namen in cilj 

Ministrstvo je na podlagi javnega razpisa izbrala izvajalca za rekonstrukcijo ceste Štopar Poljana. Dela so pri�eli 
izvajati v mesecu novembru 2009. Dela so zaklju�ili v letu 2010. V naslednjih letih je predvidena izgradnja �istilne 
naprave. Po projektu je predvidena rekonstrukcija voziš�a, ureditev plo�nika, avtobusnih postaj, križiš�a proti 
Šentanelu in odvodnjavanje ter javna razsvetljava. 

Stanje projekta 

Projekt se izvaja. 

OB175-08-0012 - Kolesarska steza Prevalje - Štopar - Poljana 

Namen in cilj 

Ureditev kolesarske steze na relaciji Prevalje - Štopar- Poljana. Nosilec projekta je Direkcija RS za promet. Ob�ina 
sodeluje kot sofinancer. Cilj: povezava Prevalj s kolesarsko stezo Poljana Holmec, zagotovitev ve�je prometne 
varnosti kolesarjev, spodbujanje rekreativnega kolesarjenja. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave. 
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OB175-08-0037 - Rekonstrukcija ceste skozi Prevalje

Namen in cilj 

Ureditev cestnega telesa skozi mesto Prevalje. Nosilec projekta je DRSC. V okviru rekonstrukcije cestiš�a bomo 
uredili celotno komunalno infrastrukturo. Projekt je ve� leten. Cilj: pove�anje prometne varnosti in zmanjšanje 
stroškov na vzdrževanju vodov in naprav. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave. 

OB175-15-0003 - Rekonstrukcija križiš�a Lokovica, NA G2-112 

Namen in cilj 

Stanje projekta 

OB175-15-0004 - Odsek 3.razvojna os Slovenj Gradec - MMP Holmec 

Namen in cilj 

Stanje projekta 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

OB175-07-0036 - Regijsko odlagališ�e-KOCEROD 

Namen in cilj 

Na obmo�ju Zmesa v ob�ini Prevalje se ureja deponija ostankov komunalnih odpadkov za celotno koroško regijo. 
Projekt se izvaja v okviru projekta KOCEROD. Viri financiranja so s strani Kohezijskega sklada EU in Ministrstva 
za okolje in prostor. V okviru tega projekta se bo rekonstruirala obstoje�a dostopna lokalna cesta tako da se bo 
izvedlo asfaltiranje cestiš�a, uredil se bo železniški prehod z avtomatskimi zapornicami. Cilji: kon�na ureditev 
zbiranja, sortiranja, kompostiranja in odlaganje preostankov komunalnih odpadkov. 

Stanje projekta 

Projekt se izvaja. Projekt je v zaklju�ni fazi- v pridobivanju uporabnega dovoljenja. 

OB175-09-0021 - Izvajanje GJS 

Namen in cilj 

Za vodenje katastra in registra OS- inženiring za javne gospodarske službe 

Stanje projekta 

Projekt se izvaja. 

OB175-15-0001 - Zapiranje odlagališ�a Lokovica 

Namen in cilj 

Cilj projekta je zaprtje odlagališ�a, varstvo okolja in zagotovitev sredstev oz. kritje stroškov za izvedbo predpisanih 
ukrepov. Oblikovanje zgornje plasti odlagališ�a, izvedba izravnalne plasti, plasti za odplinjanje, tesnilne plasti, 
dranažnega sloja, lo�ilne plasti nad dranažnim slojem, rekultivacijske plasti in ozelenitev na površini cca. 8700 m3. 

Stanje projekta 

Zapiranje je predvideno v letih 2014 do 2017. 
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15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB175-07-0039 - Odvajanje in �iš�enje odpadne vode v pore�ju Meže 

Namen in cilj 

Investicija obsega na obmo�ju naselja Prevalje izgradnjo 6.298 m kanalizacije, 4 �rpališ�, 2 razbremenilnih objektov 
ter izgradnjo centralne �istilne naprave Prevalje, kapacitete 7.000 PE. Do konca leta 2015 bo izvedeno poskusno 
obratovanje novozgrajenega sistema. Investicija se predlaga za sofinanciranje skozi Kohezijski sklad: Operativni 
program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta: Varstvo okolja 
podro�je voda prednostna usmeritev: Odvajanje in �iš�enje komunalnih odpadnih vod (št. enotne identifikacijske 
koda CCI 2007SI161PO002). 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja in v fazi izvedbe javnega razpisa za izbiro najbolj ugodnega 
ponudnika za izvedbo investicije. 

OB175-12-0009 - �istilna naprava Šentanel 

Namen in cilj 

Sredstva so predvidena za izgradnjo �istilne naprave na jugo vzhodnem delu Šentanela s 50 PE. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

OB175-12-0011 - Kanalizacija Plazl 

Namen in cilj 

Pridobitev sekundarnega voda kanalizacije na obmo�ju naselja Plazl. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

OB175-12-0012 - Kanalizacija manjših odsekov 

Namen in cilj 

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževalna dela obstoje�e kanalizacije in dograditve nove kanalizacije na 
obmo�jih Ceste Spodnii kraj II., Spodnji kraj III., naselja nad Železniško postajo. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

OB175-18-0001 - Polnilne postaje za elektri�na vozila 

Namen in cilj 

Pridobitev polnilnic na obmo�ju ob�ine Prevalje. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

15049001 - Na�rtovanje, varstvo in urejanje voda 

OB175-08-0032 - Vodnogospodarski ukrepi 

Namen in cilj 

V smislu sanacije hudournikov in zaš�ita cestne infrastrukture pred erozijo, ki jo povzro�ajo vodotoki. Cilj: 
zmanjšanje škod, ki jo povzro�ajo hudourniki ob neurjih. 
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Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 

OB175-15-0008 - Visokovodni zadrževalnik Poljana na reki Meži 

Namen in cilj 

Cilj projekta je izboljšati poplavno varnost v dolini reke Meže na urbaniziranih obmo�jih v ob�ini. Izgradnja 
mokrega zadrževalnika na Poljani je ena izmed protipoplavnih ukrepov. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. Predvidena dinamika: 2016-2020 

16029003 - Prostorsko na�rtovanje 

OB175-07-0062 - Ureditev obmo�ja Polje 

Namen in cilj 

Ob�ina Prevalje ima v prostorskem planu opredeljeno kot obmo�je prosto �asovnih aktivnosti. Za ureditev tega 
obmo�ja moramo izdelati OPPN in pridobiti ustrezno projektno dokumentacijo. Predhodno pa se bomo morali 
dogovoriti z lastniki zemljiš�a o najemu zemljiš�a. Projekt je ve� leten. Cilj; je sanacija obstoje�ega obmo�ja, 
zagotoviti prostor za prosto �asovne aktivnosti ob�anov. 

Stanje projekta 

Projekt je predviden 2014-2020. 

16039001 - Oskrba z vodo 

OB175-08-0005 - Vodooskrba obmo�ja Mežiške in Mislinjske doline 

Namen in cilj 

Izvajal naj bi se na obmo�ju treh ob�in Mežice, Prevalj in Raven na Koroškem. Z investicijo bomo zamenjali 
obstoje�i dalinjski vodovod, ki je izveden s salonitnimi cevmi z materiali ki so predpisani za tovrstne vodovodne 
sisteme. Trasa vodovoda poteka od zajetja Na Šumcu preko ob�ine Mežica Prevalj in do ob�ine Ravne na 
Koroškem. Financiranje je predvideno po klju�u 85% EU in 15 % lastna sredstva. Projekt je ve�leten. Cilji: so 
zagotoviti zdravo pitno vodo in zmanjšati izgube na vodovodnem sistemu 

Stanje projekta 

Projekt je že v pripravi. 

OB175-14-0007 - Vodovod manjši odseki 

Namen in cilj 

Cilj projekta je obnovitev obstoje�ih vodo hramov in povezav in izgradnja novih priklju�kov na manjših odsekih. 

Stanje projekta 

Projekt se izvaja. 
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OB175-15-0014 - Analiza vodnih virov 

Namen in cilj 

Stanje projekta 

16039002 - Urejanje pokopališ� in pogrebna dejavnost 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

OB175-07-0045 - Otroška igriš�a 

Namen in cilj 

V skladu s programom predvidevamo urediti otroška igriš�a ob stanovanjskih blokih s prestavitvijo obstoje�ih igral 
in namestitvijo novih igral. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvajanja. 

OB175-12-0014 - Ureditev cvetli�nih gred in parkov 

Namen in cilj 

Stanje projekta 

OB175-13-0005 - Urbana oprema 

Namen in cilj 

Stanje projekta 

OB175-16-0005 - Urbana ureditev Mežiške doline 

Namen in cilj 

Cilj: Izboljšanje kakovosti življenja prebivalk in prebivalcev Koroške s celovitejšimi ukrepi varovanja okolja, 
izboljšanja dostopnosti in upravljanja s prostorom in viri ter z razvojem zdrave, ustvarjalne in vklju�ujo�e skupnosti. 
Namen investicijskega podro�ja je varovanje okolja, izboljšanje kakovosti bivanja in odgovorno upravljanje s 
prostorom: izboljšati dostopnost v regiji in navzven ter zagotavljati pogoje za rabo trajnostnih oblik mobilnosti z 
namenom izboljšanja kakovosti bivanja ter varovanja okolja zagotavljanje ustreznih vodnih virov, potrebne 
infrastrukture ter obvladovanja tokov odpadnih voda in odpadkov pove�ati zanesljivost oskrbe z energijo in 
energetskimi storitvami z u�inkovitejšo rabo energije ter ve�anjem deleža obnovljivih virov energije izboljšati 
pogoje bivanja in delovanja na ogroženih obmo�jih in sanacija ter revitalizacija degradiranih obmo�ij celovito 
na�rtovanje in upravljanje prostora ter zagotavljanje trajnostnega razvoja na varovanih in drugih obmo�jih 
celovitejše ter bolj trajnostno na�rtovanje in upravljanje s prostorom. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. Izvedba:2017. 

OB175-17-0005 - Pumptrack poligon 

Namen in cilj 

Namen projekta je ureditev obmo�ja za poligon Pumptrack. Predmet projekta je ureditev Pumptrack poligona z 
asfaltno vozno površino. Pumptrack ali grbinasti poligon je sestavljen iz zaobljenih grbin in zavojev, ki so 
medsebojno ritmi�no povezani v krožno celoto. Primeren je za vse velikosti koles, rolke, rolerje in skiroje. 
Umestitev le tega se predvideva na obmo�ju zemljiš�a pri krožnem krožiš�u na Fari (Eurospin). 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 
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16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

OB175-07-0082 - Nakup stanovanj 

Namen in cilj 

Ob�ina Prevalje v skladu s stanovanjskim programom želi pove�ati svoj stanovanjski fond z nakupom dodatnih 
stanovanj. Cilj: zagotoviti zadostno število neprofitnih stanovanj. 

Stanje projekta 

Projekt se izvaja. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

OB175-07-0004 - Družbeni dom 

Namen in cilj 

Nakup osnovne opreme (svetlobni park-reflektorje in ozvo�enje) omogo�a uprizoritev glasbenih prireditev in 
gledaliških predstava . Kazalniki: Pove�anje kvalitetnih predstav in uprizoritev ter pove�anje obiska. 

Stanje projekta 

Izvedba projekta: 2014-2020. 

18059001 - Programi športa 

OB175-15-0006 - Ureditev igriš�a za POS Šentanel 

Namen in cilj 

Investicija zajema pridobitev novih športnih površin, športnega igriš�a pri podružni�ni OŠ Šentanel in dobavo 
opreme za športno dvorano in nogometno igriš�e pri OŠ, športni park Ugasle pe�i in športno igriš�e na Lešah. 
Obseg izvedbe gradbena dela, dobava in montaža športne opreme in izvedba strokovnega nadzora. U�inki realizacije 
investicijskega projekt,. razvoj košarke, mini odbojke, rokometa, badmintona v ob�ini, izvedba programov športne 
vzgoje, pove�anje zunanjih športno-rekreativnih površin za fitnes v naravi, pove�anje zanimanja za šport predvsem 
med mladimi, spodbujanje zdravega preživljanja prostega �asa, druženje z vrstniki, prispevanje k zmanjšanju 
debelosti mladih, razvoj kakovostnega življenjskega okolja kot temelja za kakovost bivanja. 

Stanje projekta 

2015- prijava na javni razpis 2016 pri�etek in kon�anje projekta 

OB175-18-0003 - Oprema športne dvorane in igriš�

Namen in cilj 

Dobava opreme v športni dvorani, ureditev nogometnega igriš�a pri OŠ Franja Goloba Prevalje, ureditev igriš�a za 
mini odbojko in fitnesa na prostem v Športnem parku Ugasle pe�i na Prevaljah ter fitnesa pri TC Eurospin. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 
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20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

OB175-15-0012 - Ob�ina po meri invalidov 

Namen in cilj 

Stanje projekta 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

06039001 - Administracija ob�inske uprave 

OB175-07-0046 - Nakup pis. opreme in ra�unal. ter telekom. Opreme 

Namen in cilj 

Nakup pisarniške opreme in ra�unalnikov ter telekomunikacijske opreme za potrebe ob�inske uprave. 

Stanje projekta 

Izvedba projekta: 2007-2014. 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

OB175-07-0047 - Kompleksne subvencije v kmetijstvu 

Namen in cilj 

Na podro�ju kmetijstva v Ob�ini Prevalje so med programe reforme kmetijstva in živilstva vklju�ene kompleksne 
subvencije v kmetijstvu. Ukrepi na podro�ju kmetijstva se sofinancirajo na podlagi sprejetega Pravilnika o 
dodeljevanju pomo�i za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Ob�ini Prevalje za programsko obdobje 
2007-2013 (Uradno glasilo slovenski, št. 31, z dne 27.11.2007, ISSN 1854-2409). 

Stanje projekta 

Projekt se izvaja vsako leto. 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo�ij 

OB175-12-0015 - Ureditev vaškega jedra Šentanel 

Namen in cilj 

Urbano urediti prostor pred staro OŠ, obnova ceste od Kramolca do podružni�ne OŠ, urediti igriš�e, ekološkega 
otoka pod cerkvijo, parkiriš�e pri Plevniku, spominski park in stopniš�e, obnova strehe objekta spominkov, 
postavitev smerokaza za pomembne to�ke, ureditev parkiriš�a za župniš�em, pešpoti iz centra vasi do kapelice sv. 
Uršule, rekonstrukcija oz. obnova kamnitega obzidja na obmo�ju cerkve, izvedba parkiriš� pred vstopom v vas 
Šentanel, rušitev stare OŠ. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. Previdena dinamika :2016-2018. 
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14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

OB175-15-0007 - Kolesarske povezave v koroški regiji 

Namen in cilj 

Stanje projekta 

OB175-16-0001 - Naravno-kulturno doživetje Geoparka Karavanke 

Namen in cilj 

Namen projekta je razvoj novih vsebin v turisti�ni ponudbi Poljane in promocija energijske poti Prevalje-Poljana v 
skladu s trajnostim pristopom razvoja podeželja in ohranja naravne in kulturne dediš�ine. Cilj projekta je 
promovirati zgodbo Poljane, oblikovati multi-promocijski prostor, informirati širšo javnost. . Obnova Kulturnega 
spomenika Kozolec toplar Poljana, v sklopu GEOPARK obmo�ja, pozitivni doprinos k oblikovanju pozitivne 
identitete, odvra�anje mladih od uporabe cigaret, alkohola, prepovedanih drog ter prispevanje k zmanjšanju 
delinkventnosti mladih (Kulturna to�ka na prostem) spodbujanje medgeneracijskega druženja, dvig kvalitete bivanja 
in ohranitev poseljenosti obmo�ja Poljane in Prevalje, pove�anje privla�nosti za privatne naložbe v širjenje 
turisti�ne ponudbe ter gospodarski razvoj podeželja, ustvariti pogoje za razvoj kakovostnega življenjskega okolja 
kot temelja za kakovostno bivanje. 

Stanje projekta 

Projekt je v za�etni fazi. Projekt se bo izvajal dve leti. 

OB175-16-0003 - Igralni prostor Peca - NatureGame 

Namen in cilj 

Stanje projekta 

OB175-16-0009 - Turisti�ni produkti v MD 

Namen in cilj 

Namen projekta je razvoj novih vsebin v turisti�ni ponudbi Ob�ine Prevalje s trajnostnim pristopom razvoja 
podeželja in ohranjanja naravne dediš�ine. Poudarek je na ozna�evanju tematskih poti, razglednih to�k ter 
oblikovanju novega turisti�nega produkta (energetska to�ka ob reki Meži ). Cilj projekta je promovirati Ob�ino 
Prevalje kot turisti�no destinacijo, kjer imamo bogato ponudbo (turisti�ne kmetije, Šentanel, rudarstvo Leše, 
kolesarstvo Jamnica). Vse to zaokrožuje bogata naravna in kulturna dediš�ina. Potrebno je vse te danosti in bogastvo 
združiti na zemljevidih, zloženkah, da ko bodo turisti obiskali Prevalje, da se bodo v naši ob�ini zadržali dalj �asa. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. Izvajanje:2019 

OB175-16-0010 - Samooskrba v MD 

Namen in cilj 

Pove�ati oskrbo prebivalstva v Mežiški dolini z zdravo, lokalno pridelano hrano Pove�ati porabo zdrave, lokalne 
hrane v vrtcih in šolah po dolini Dvig nivoja zavedanja prebivalstva o pomenu zdrave prehrane, aktivnosti v naravi 
Vzpostavljena mreža/kooperativa ponudnikov Vzpostavljeno sodelovanje ped ponudniki in uporabniki sodelovanje 
obeh mrež Vzpostavljeno sodelovanje šol v mežiški dolini na podro�ju javnega naro�anja Pripravljeni in izvedeni 
programi izobraževanja za ponudnike in šolske delavce Pripravljene in izvedene delavnice, promocijski dogodki, . 
Za vso populacijo doline Vklju�enost lokalnih deležnikov v model oživitve mestnih tržnic. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. Trajanje projekta od 2017-2019. 
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17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

OB175-17-0001 - AED REŠUJE ŽIVLJENJE 

Namen in cilj 

Osveš�anje prebivalstva o pomenu zdravega na�ina življenja v smislu preventive usposobiti prebivalce vseh starosti 
in jim približati napravo AED, promocija AED aparatov in pomena hitrega ukrepanja pri nujnih stanjih, spodbuditi 
podjetja, ob�ine k nakupu AED 

Stanje projekta 

Projekt se izvaja. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

OB175-09-0024 - Ureditev dostopa na V strani DD (dvigalo) 

Namen in cilj 

Namen projekta je omogo�iti dostop v I. nadstropje DD s pomo�jo dvigala, na V strani objekta. Cilj: pridobitev 
dostopa z dvigalom I. nadstropje. 

Stanje projekta 

Predvideva se izvedba 2014-2020. 

OB175-09-0025 - Ureditev Vresove sobe 

Namen in cilj 

Ureditev Vresove sobe. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

OB175-13-0004 - Energetska sanacija Družbenega doma Prevalje 

Namen in cilj 

Predvidena je zamenjava oken, zamenjava ogrevalnega sistema, ureditev podstrešja, ureditev zunanjega dostopa 
vhod (vzhod) v malo dvorano. (1. nadstropje) 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

OB175-15-0015 - Nakup opreme Družbeni dom 

Namen in cilj 

Stanje projekta 

18059001 - Programi športa 

OB175-13-0010 - Nakup opreme za športni objekt Stadion 

Namen in cilj 

Cilj projekta je pridobitev opreme za vzdrževanje športnih površin na lokaciji športnega kompleksa Stadion Prevalje 
in pridobitev skladiš�a za opremo. 

Stanje projekta 

Projekt se izvaja. Za�etek 2017. 



Stran 137 od 138 

19029001 - Vrtci 

OB175-07-0058 - Vrtec Prevalje - redna dejavnost 

Namen in cilj 

Za redno izvajanje programov Vrtca Prevalje. 

Stanje projekta 

Projekt se izvaja. 

19039001 - Osnovno šolstvo 

OB175-07-0010 - Nakup ra�unalnikov in ra�.opreme v OŠ Prevalje 

Namen in cilj 

Dobava in montaža ra�unalnikov in ra�unalniške opreme za potrebe OŠ Prevalje. Da sledimo posodobitvam in 
poskušamo ra�unalniško u�ilnico, ki jo uporabljajo predvsem u�enci predmetne stopnje ohranjati sodobno, je 
potrebna vsakoletna nadgradnja. Na šoli imamo trenutno okrog 100 ra�unalnikov, ki so na voljo predvsem u�encem 
in tudi strokovnim delavcem. �e vsako leto nabavimo 10 ra�unalnikov traja 10 let, da jih posodobimo.. Poleg 
ra�unalnikov nabavljamo tudi drugo ra�unalniško in video opremo (projektorji, fotoaparati,) 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvedbe. 

OB175-08-0039 - Investicijsko vzdrževanje šole 

Namen in cilj 

Namen projekta je izvedba investicijsko vzdrževalnih del na objektu OŠ Prevalje. Cilj; zagotoviti ustrezne prostore 
za izvajanje šolskega programa. 

Stanje projekta 

Projekt se izvaja. 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

OB175-15-0010 - Odprava arhitektonskih ovir 

Namen in cilj 

Namen projekta je ugotovitev dejanskega stanja in izboljšanje položaja invalidov v Ob�ini Prevalje ter pridobitev 
Listine Ob�ina po meri invalidov priznanje ob�ini, ki v svojem delovanju upošteva: - razli�nost potreb svojih 
ob�anov in zato na�rtno razvija, vzpodbuja in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo k ve�ji kvaliteti 
osebnega življenja invalidov in njihovih družin; - ustvarja možnost za socialno vklju�enost invalidov in za aktivno 
udeležbo v družabnem življenju ob�ine z namenom, da udejanja pravice �loveka in državljana. 

Stanje projekta 

�asovna dinamika: Projekt bo ve� leten. Ob�inski svet bo sprejel sklep o potrditvi Akcijskega na�rta ukrepov za 
izboljšanje položaja invalidov v Ob�ini Prevalje v dolo�enem programskem obdobju, najverjetneje od 2016-2020.  

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora 

16029003 - Prostorsko na�rtovanje 

OB175-07-0063 - Celostna prometna strategija 

Namen in cilj 

Izdelava dokumenta Celostna prometna strategija za ob�ino Prevalje, skladno z Direktivo o kakovosti zraka 
Evropske komisije ali nacionalni predpisi za nadzor nad hrupom. Celostno na�rtovanje prometa ponuja dolgoro�no 
in strateško vizijo zagotavljanja mobilnosti. Spodbuja kulturo u�inkovitega in integriranega na�rtovanja, ki teži k 
vklju�evanju sektorskih politik, institucij in sosednjih ob�in ter omogo�a tudi doseganje drugih ciljev ob�ine 



Stran 138 od 138 

(gospodarskih, socialnih, okolijskih). Izboljšanje dostopa do sredstev. Celostna prometna strategija lahko zagotovi 
dostop do sredstev, ki so na voljo za inovativne rešitve, in pove�a konkuren�nost ob�ine pri prijavah na razpise za 
evropska finan�na sredstva. Splošni cilji projekt: boljša kakovost bivanja, izboljšanje okolja in zdravja prebivalcev, 
izboljšana mobilnost in dostopnost, izboljšana podoba ob�ine, celovitejša vizija razvoja prometa ob�ine, izboljšanje 
dostopa do sredstev, idr. 

Stanje projekta 

Marec 2016-januar 2017 

OB175-10-0005 - Program opremljanja stavbnih zemljiš�

Namen in cilj 

Na obmo�jih kje ob�ina nima zagrajene komunalne infrastrukture ima pa to predvideno izvesti v svojem 
dolgoro�nem planu je za tak obmo�ja potrebno izdela program stavbnih zemljiš�. Cilj: ugotoviti delež sofinanciranja 
ob�anov 

Stanje projekta 

Projekt se izvaja. 

16069002 - Nakup zemljiš�

OB175-07-0009 - Nakup zemljiš�

Namen in cilj 

V skladu s programom nabav in prodaj ob�ina vsako leto ob�ina predvidi nakup zemljiš� za realizacijo svojih 
projektov. Cilj: izvajanje projektov 

Stanje projekta 

Projekt se izvaja. 

0060 - Krajevna skupnost Leše 

16039004 - Prazni�no urejanje naselij 

0070 - Krajevna skupnost Šentanel 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

18059001 - Programi športa 

OB175-08-0048 - Ureditev igriš�a pri šoli v Šentanelu 

Namen in cilj 

Cilj projekta v ureditev športnega igriš�a pri OŠ v Šentanelu: ureditev igriš�a (škarpa, ureditev tampona, 
odvodnjavanja, asfaltiranje), dobava in montaža športne opreme (koš za košarko, 2 premi�na gola), kompleksna 
igrala. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 


