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A. IZHODIŠČA ZA  PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA - PRORAČUNA ZA LETO 2010 

 

Na osnovi 17. in 18. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 
56/02, 109/08 in 49/09) izdaja Občina Prevalje navodilo in obvestilo za pripravo proračuna. 

 

Neposredni uporabniki občinskega proračuna ( župan, občinski svet, nadzorni odbor, občinska uprava, 
krajevne skupnosti) so na osnovi določil Zakona o javnih financah dolžni pripravit finančni načrt po 
posameznih proračunskih postavkah (za prejemke in izdatke) za leto 2010 z obrazložitvami. Predlogi 
finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov morajo biti sestavljeni tako, da upoštevajo 
ekonomsko in programsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov, morajo pa biti tudi ustrezno 
obrazloženi. Vse te rešitve bodo omogočile oblikovanje občinskih proračunov skladno z veljavno 
zakonodajo, podatki bodo preglednejši in natančneje bo tudi možno spremljati porabo sredstev vseh 
neposrednih   uporabnikov občinskega proračuna. 

 

Pri pripravi finančnih načrtov za posamezne proračunske postavke se planira poraba sredstev: 

 

- po funkcionalni klasifikaciji  (Odredba o funkcionalni klasifikaciji javno finančnih izdatkov – Uradni list 
RS, št. 43/00), ki vsebuje področje dejavnosti in je spremenjena in prilagojena za potrebe proračuna 
občine za odhodkovni del proračuna po posameznih proračunskih postavkah 

 

- na osnovi ekonomske klasifikacije (Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava - Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 
75/04, 117/04, 141/04, 117/05,138/06, 120/07,124/08) za vse prejemke in izdatke proračuna 

 

- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS št. 57/05, 88/05-
pop., 138/06 in 108/08) 

 

Finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna morajo biti razdeljeni na naslednje 
programske dele: 

- področja proračunske porabe 
- glavne programe 
- podprograme 
- proračunske postavke 
- proračunske vrstice (proračunska postavke – konte oz. podkonte) 
 

Pri oblikovanju finančnega načrta neposrednega uporabnika je potrebno izhajati iz programskega 
načrtovanja proračuna. Slednji zagotavlja usmerjenost k rezultatom, doseganje večje uspešnosti in 
učinkovitosti izvajanja nalog občin. Programski pristop pri načrtovanju proračuna vzpodbuja k izvajanju 
zastavljenih ciljev ter nato omogoča nadzor nad doseženimi rezultati oz. nadzor nad smotrnostjo 
poslovanja. 

 

Navodilo je pripravljeno na podlagi izhodišč, ki jih je Ministrstvo za finance posredovalo občinam z 
dopisom št. 412-01-50/2005/17, z dne 20.08.2009 in št. 412-01-50/2005-18, z dne 31.08.2009. 

Kot podlago za planiranje nominalnih okvirov je javnofinančnih prihodkov in odhodkov se upošteva 
povprečna letna rast cen za leto 2010 v višini 1,5% . 
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B .  P R I P R A V A  P R O R AČU N A  Z A  L E T O  2 0 1 0  V  S K L A D U  S  P R E D P I S A N O   
P R O G R A M S K O  S T R U K T U R O  

  
Minister za finance je, na podlagi določbe petega odstavka 11. člena Zakona o javnih financah izdal 
pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.list RS 57/05). S tem je od leta 
2006 dalje dana podlaga za pripravo občinskih proračunov  po programski klasifikaciji, ki je poenotila 
oblike proračunov lokalnih skupnosti  med seboj in omogočila doseganje primerljivosti med proračuni 
občin na državnem nivoju ter primerljivost s strukturo državnega proračuna.  Proračun za leto 2010 je 
pripravljen v skladu s predpisano novo strukturo in navodili za vsebinsko uvrščanje proračunskih postavk 
občine v ustrezne podprograme. 

Odhodki proračuna so  tako v skladu s predpisano strukturo razdeljeni na naslednje programske dele: 

- področja proračunske porabe 

- glavne programe  

- podprograme  

- proračunske postavke 

- konte. 

Področja proračunske porabe so področja, na katerih država (oziroma občina) deluje oziroma nudi 
storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v 
finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. 

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni 
izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano 
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s 
katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter 
uspešnosti. 

Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu 
praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce 
učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa. 

Proračunska postavka zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja 
posamezni neposredni uporabnik občinskega proračuna. 

Konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa 
ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna. 
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1. SPLOŠNI DEL 
A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prihodki proračuna 

70 - DAVČNI PRIHODKI 

700 - Davki na dohodek in dobiček 
Med davke na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe c 
višini 3.685.262 EUR. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih 
nalog. 
Ministrstvo za finance je na podlagi  14. in 15. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 
- odl. US in 57/08; v nadaljevanju:ZFO-) po sprejetju državnega proračuna občinam dolžno posredovati zneske o 
prihodkih občine za financiranje primerne porabe (v nadaljevanju: dohodnina) in zneske finančne izravnave,  način 
izračuna primerne porabe občin opredeljuje 13. člen ZFO-1. Primerna poraba občine je za posamezno občino, za 
posamezno proračunsko leto, ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.   

Višino ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi, ki je navedena v 13. člena ZFO-1. Elementi, ki vplivajo na 
višino so: 
- povprečnina 
- število prebivalcev  občine 
-korekcijski faktor (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci, mlajši od 15 let in prebivalci, 
starejši od 65 let). 

 

703 - Davki na premoženje 
Med davke na premoženje predstavlja največji delež davki na nepremičnine (konto 7030) in sicer nadomestilo za 
uporabo stavbnih zemljišč. Nadomestilo je ocenjeno v višini 412.340 EUR. Prihodki od davka od premoženja od 
stavb so predvideni v višini 11.000 EUR. predvideni prihodki iz naslova davka na dediščine in darila (konto 0732 ) 
so v višini 10.000 EUR. Pri prihodkih od davka na promet nepremičnin in finančno premoženje (konto 7033) 
planiramo v letu 2010 prilive v višini 52.000 EUR. 

704 - Domači davki na blago in storitve 
Med davke na posebne storitve (konto 7044) je uvrščen davek na dobitke od iger na srečo, ki je ocenjen v višini 
1.322 EUR. Med davčnimi prihodki so tudi drugi davki in storitve (konto 7047) kamor je uvrščena okoljska dajatev 
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 149.731 EUR, ter turistične takse, ki so planirane v 
višini 3.800 EUR. Občinske takse od pravnih oseb so ocenjene v višini 3.668 EUR, od fizičnih oseb in zasebnikov 
5.300 EUR in druge občinske takse v višini 3.500 EUR. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je ocenjena v višini 
20.097 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 130.000 EUR. Povečanje ocenjujemo glede na 
ceno komunalnih storitev. 

  

 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
V letu 2010 planiramo 1.535 EUR prihodkov iz naslova obresti (konto 7102). Med nedavčnimi prihodki 
predstavljajo največji delež prihodki od premoženja (konto 7103), ki so planirani v skupni višini 471.533 EUR. 
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Prihodki od najemnin za stanovanja dana Stanovanjskemu podjetju v upravljanje  so planirani 121.135 EUR. Zaradi 
prenosa infrastrukture v poslovne knjige občine, v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardom št. 35, bo za  
letu 2010 z izvajalcem javne gospodarske službe sklenjena najemna pogodba za uporabo javne infrastrukture. Višina 
najemnine naj bi bila vsaj enaka višini amortizacije in je namenski prihodek. Planirani so  prihodki od drugih 
najemnin (prenos infrastrukture v poslovni najem) v višini 170.000 EUR. Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev   
iz naslova iger na srečo so ocenjeni v višini 65.295 EUR. Prihodki od premoženja so planirani v višini 97.464 EUR 
Finančni plan  nam  je posredovalo podjetje Petrol Energetika. V vrednosti 55.080 EUR je ocenjena  stavbna pravica 
za izgradnjo novega vrtca, ki naj bi ga zagotovil izvajalec del, ki bo izbran v postopku Javnega zasebnega 
partnerstva. 

 

711 - Takse in pristojbine 
Prihodki od upravnih taks in pristojbin (konto 7111) so planirani v višini 1.450 EUR. 

712 - Globe in druge denarne kazni 
Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vključujejo prihodke iz naslova glob za prekrške v višini 1.000 EUR, ter 
nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 1.000 EUR. 

 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Predvideni prihodki so 100 EUR. 

714 - Drugi nedavčni prihodki 
Med drugimi nedavčnimi prihodki so ocenjeni prihodki komunalnega prispevka v višini 242.510 EUR, med drugimi 
nedavčnimi prihodki so tudi drugi izredni nedavčni prihodki v višini 2.500 EUR in zamudne obresti od komunalnih 
prispevkov.  

LOKACIJA          ZNESEK/ EUR   
Vaško jedro                 12.500  
Žerjavlje                       40.000  
Račel Log                    61.800  
Individualne hiše           20.000  
Stražnica Holmec           8.000  
Štopar-Poljana            30.000  
Skuk-Dolga Brda          4.000  
Poslovni center            66.210  
  SKUPAJ :               242.510  
   

 

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
Med kapitalskimi prihodki so ocenjeni prihodki od prodaje poslovnih prostorov na lokaciji Zgornji kraj 12 v višini 
142.442 EUR in stanovanjskih objektov v višini 542.625 EUR. Podrobni podatki so razvidni iz letnega programa 
prodaje, ki je sestavni del proračuna za leto 2010. 

  

 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
V skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2010 predvidevamo 397.456 EUR 
prihodkov od prodaje zemljišč. Dokument je sestavni del proračuna. 
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73 - PREJETE DONACIJE 

730 - Prejete donacije iz domačih virov 
Prihodki od donacij in daril od pravnih oseb so predvideni v višini 30.000EUR. Prihodki so namenski in so vezani 
na projekt OIC Lesna Prevalje. Prihodki od domačih fizičnih oseb so predvideni v vrednosti 10.000 in so vezani na 
projekt Odkup zemljišč - Polje. 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Med transfernimi prihodki iz državnega proračuna(Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko) 
predvidevamo prihodke v  višini 152.160 EUR in požarno takso v višini 7.400 EUR. Požarna taksa je namenski 
prihodek proračuna in je namenjen gasilski dejavnosti in na odhodkovni strani predstavlja investicijski transfer. 
Predvidena so tudi sredstva iz naslova sofinanciranja vzdrževanja gozdnih cest v višini 13.316 EUR. Sredstva 
prejeta iz občinskih proračunov so predvidena v višini 241.517 EUR. Sredstva se nanašajo na projekt Regijsko 
odlagališče-KOCEROD v višini 202.231 EUR , projekt Ureditve ceste in parkirišča na Barbari v višini 33.600 EUR 
in projekt Tematska pot na Brinjevo goro v višini 5.685 EUR. 

 

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so predvidena v višini 1.715.230 EUR. 
Priloga je seznam projektov. 

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV-VIRI FINANCIRANJA      

ŠT. 
PROGRAMA NAZIV PROJEKTA 

VREDNOST
 V EUR 

DRŽAV. 
SREDSTVA KOH SVLR 

DRUGE 
OBČINE

OB175-09-0020 Projekt 112 271.700 271.700       
OB175-09-0003 Čebelarsko sadjarski učni center 3.865 3.865       
OB175-09-0012 Prevalje-tourism.si 2.667 2.667       
OB175-09-0014 Strategija razvoja turizma v MD 2.200 2.200       
OB175-07-0069 Cesta Gonje-Žaže-Brinjeva gora 140.000     140.000   

OB175-08-0046 
Ureditev vaškega jedra  II - Nove 
Bajte 166.666 166.666       

OB175-09-0010 Celovita ureditev mes. jedra Prevalj 300.000   300.000     
OB175-09-0019 Ureditev odvodnjavanja kat.mak.cest 100.000 100.000       
OB175-08-0024 Geopark -leški rudarji 83.612 83.612       
OB175-08-0041 Tematska pot na Brinjevo goro 12.296 6.611     5.685
OB175-07-0036 Regijsko odlagališče - KOCEROD 607.696 97.231 510.465     
OB175-07-0004 Družbeni dom 132.920 132.920       
OB175-07-0029 Ureditev šport. Kompleksa Ugas.Peči 12.917 12.917       

OB175-07-0017 
Prostovoljno gasilsko društvo 
Prevalje 7.400     7.400   

OB175-09-0028 
Upravljanje znanja v tehnoloških 
parkih 27.245   24.377 2.868   

OB175-08-0002 Cesta in parkirišče na Barbaro 33.600       33.600
  Medobčinski inšpektorat 9.292     9.292   
SKUPAJ   1.914.076 880.389 834.842 159.560 39.285
SVLR = SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ  
KOH= KOHEZIJA      

 



 

Stran 13 od 113 

 

Odhodki proračuna 

40 - TEKOČI ODHODKI 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Na kontu 400 za plače in druge izdatke zaposlenim  je predvidenih 376.935 EUR Pri izračunu sredstev za plače 
zaposlenih v občinski upravi smo upoštevali veljavno zakonodajo. Pri planiranju plač, povračil in nadomestil, regres 
za letni dopust in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja smo upoštevali kazalce rasti iz 
Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2009(UMAR) za leto 2010 in parafiran  aneks št. 2 h kolektivni 
pogodbi za javne uslužbence. V prilogi proračuna je kadrovski načrt delovnih mest občinske uprave. Število 
zaposlenih določa višino potrebnih sredstev za: plače, regres za letni  dopust, povračila in nadomestila (prehrana 
med delom in prevoz na delo in z dela), sredstva za jubilejne nagrade, prispevke delodajalca za socialno varnost. 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in 
premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v letu 2010 predvidevamo 60.583 
EUR . 

402 - Izdatki za blago in storitve 
Med izdatki za blago in storitve so načrtovani stroški ogrevanja, pisarniškega materiala, čistilnega materiala, 
poštnina, električna energija za vse poslovne prostore  v lasti občine in njihovo vzdrževanje, stroški v zvezi s 
službenimi avtomobili, vzdrževanje računalniške opreme, stroški izobraževanja, reprezentance , najemnine, 
odškodnine in drugi. Sredstva so predvidena v višini 1.509.065 EUR. 

403 - Plačila domačih obresti 
Med obresti so predvidena poplačila domačih obresti bankam za kratkoročne premostitvene kredite in dolgoročne 
kredite in obresti dolgoročnih kreditov drugim domačin kreditodajalcem - javnim skladom. Sredstva so predvidena v 
višini 14.424  EUR. 

409 - Rezerve 
Zakon o javnih financah v 49. členu določa zgornjo mejo prejemkov proračuna  občine , ki se lahko izločijo v 
proračunsko rezervo (največ 1,5% prejemkov proračuna). Predvidena sredstva so v višini 28.648 EUR., od tega 
proračunska rezerva 15.000 EUR in sredstva proračunskih skladov 13.648 EUR. 

 

 

41 - TEKOČI TRANSFERI 

410 - Subvencije 
V  poračuna za leto 2010 predvidevamo izplačilo kompleksnih subvencij v kmetijstvu v višini 30.880 EUR in 
subvencije javnim podjetjem za subvencioniranje cene komunalnih storitev v višini 72.000 EUR. 

  

 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
 
Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali 
nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega  proračuna, so 
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sestavljeni iz družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, transferov za zagotavljanje socialne varnosti ter 
drugih transferov posameznikom. 

 
Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v 
proračunskem letu pa je odvisen od gibanja števila upravičencev in višine uskladitve z rastjo cen življenjskih 
potrebščin. 

Največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom pa predstavljajo drugi transferi posameznikom, kjer 
večino sredstev predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 685.584 EUR in  
izplačilo za prevozne stroške učencev v višini 199.500 EUR.  

  

 

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
Ta podskupina javnofinančnih 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 
181.947 EUR. 

413 - Drugi tekoči domači transferi 
Za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja predvidevamo sredstva v višini 53.350 EUR , kar predstavlja  
plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje 135 zavarovancem.  

 
Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferi javnim zavodom v višini 462.815 EUR 
Planirana sredstva se nanašajo na izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, 
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve. 

 
  

 

 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
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 zemljišč in naravnih bogastev, nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, 
projektno dokumentacijo nadzor in investicijski inženiring. 

 
Za nakup zgradb  in prostorov smo planirali  sredstva v višini 355.776 EUR (odplačilo Leasinga, odkup dela Zgornji 
kraj, nakup stanovanjski objekt  Perzonali 30 in odkup stanovanjskega objekta za projekt Krožišče Spar.) 
Pri projektu 112 (Prostovolno gasilsko društvo Prevalje) načrtuje nakup drugih prevoznih sredstev v višini 286.000 
EUR. 

 
Največji delež načrtovanih odhodkov je na kontu novogradnje in  na kontu rekonstrukcije in adaptacije v višini 
2.545.344 EUR, ki so vezani na projekte in opisani  v načrtu razvojnih programov. 
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43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so namenjena sredstva v višini 
12.400 EUR za Prostovolno gasilsko društvo Prevalje in 7.500 EUR za športni objekt na Holmcu in Lešah. 

 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Investicijski transferi zajemajo transfere javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 68.055 
EUR in  investicijski transfer v državni proračun v višini 269.166 EUR. 
  

 

V predlogu proračuna po področjih proračunske porabe največji odstotek namenjamo za: 

1. promet, prometna infrastruktura 2.205 mio € (25,49%),  
2. izobraževanje 1,477 mio € (17,03%), 
3. varovanje okolja in naravne dediščine 1,364 mio € (15,72%). 
4. kultura, šport, nevladne organizacije 0,892 mio € (10,29%), 
5. prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost 0,826 mio € (9.53%) 
6. lokalna samouprava 0,617 mio € (7,11%) 

 

 

 

 Proračun 2009

Predlog 
proračuna 

2010  

PRIMERNA PORABA 3.326.625 € 3.685.262 €  

PRIHODKI 6.434.608 € 8.465.150 €  

ODHODKI 6.651.001 € 8.678.062 €  

TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 3.986.862 € 3.969.756 €  

INVESTICIJSKI ODHODKI IN 
TRANSFERI 2.664.138 € 4.708.304 €  
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 
V Računu finančnih terjatev in naložb v letu 2010 ne predvidevamo prejema vračil danih posojil niti ne prodaje 
kapitalskih deležev, zato račun financiranja v letu 2010 ne izkazuje stanja.
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C - Račun financiranja 
50 - ZADOLŽEVANJE 

500 - Domače zadolževanje 
V letu 2010 bomo sklenili nove pogodbe o zadolžitvi v skupni planirani višini 240.000 EUR. Predvidevamo 
zadolževanje za izvedbo projekta Ureditev vaškega jedra Leše II. - Nove bajte. 

 
  

 

 

55 - ODPLAČILA DOLGA 

550 - Odplačila domačega dolga 
Za odplačila dolga po obstoječih kreditnih pogodbah predvidevamo skupaj  proračunskih sredstev. V letu 2010 
bomo tako poleg novih obveznosti  odplačali glavnice v skladu s pogodbeno dogovorjenimi amortizacijskimi načrti. 
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2. POSEBNI DEL 
A - Bilanca odhodkov 
01 - POLITIČNI SISTEM 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema dejavnost župana in podžupana. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v 
Občine Prevalje. Vsebina in obseg porabe proračunske postavke je odvisen od rasti plač. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih morajo v okviru političnega sistema izvajati občinski 
funkcionarji. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 - Politični sistem 
Opis glavnega programa 

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih županu in podžupanu nalagajo zakoni. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih morajo v okviru političnega sistema izvajati občinski 
funkcionarji. 

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev 
političnega sistema. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 
Opis podprograma 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Prevalje. V Občini 
Prevalje šteje Občinski svet 17 članov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Prevalje, Zakon o javnih financah, 
Poslovnik občinskega sveta, navodila Ministrstva za finance ter Zakon o prispevkih za socialno varnost. 

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

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

0010 - Občinski svet 

10011160 - Snemanje sej občinskega sveta in drugih prireditev ter ozvočenje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Seje občinskega sveta Občine Prevalje se snemajo že nekaj let, posnetki se predvajajo preko KTV (kabelske 
televizije). Poleg snemanja občinskih sej se snemanje izvaja tudi na vseh prireditvah v Občini Prevalje (športne, 
kulturne...) Tudi v predlogu proračuna za leto 2010  so opredeljena sredstva za ta namen. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zaradi dokumentiranja vseh dogodkov v Občini Prevalje. Posneto gradivo se bo uporabljalo kot dokumentarno 
arhivsko gradivo. 

10011161 - Sejnine svetnikov in članov delovnih teles 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov sejnin članov odborov in komisij. V primerjavi z letom 
2009 ostajajo sredstva zagotovljena v enaki višini. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predvidena dinamika in število sej delovnih teles. 

10011172 - Financiranje političnih strank 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva namenjena  financiranju političnih strank. Sredstva prejemajo politične stranke  na podlagi 
podpisanih pogodb. Upoštevali smo dvig 1,5 %. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zakon o političnih strankah ter Pravilnik o financiranju političnih strank v Občini Prevalje sta  podlaga, da stranke 
pridobijo sredstva iz proračuna 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 člana sveta lokalne skupnosti. Zadnje 
volitve so bile 2006. 

  

 

 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
Opis podprograma 

Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov in županov, volitve v ožje dele občin, izvedba 
referendumov. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o 
samoprispevku, Zakon o volilni kampaniji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o 
javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. 

Dolgoročni 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 

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora 

44011169 - Občinske volitve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 30.737 EUR za poplačilo stroškov lokalnih volitev. Stroški v večji meri 
predstavljajo delo v volilnih organih- volilnih odborih in v občinski volilni komisiji. Za izvolitev župana je potrebno 
predvideti dva kroga. Ostali stroški predstavljajo materialne stroške tiskanja, razglas kandidatur in najemnine za 
volišča. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravna podlaga ja  zakon o lokalnih volitvah, za izplačilo nadomestil  pa 45.a člen ZLV. 

 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 
Opis podprograma 

Vsebina podprograma so plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, 
materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (objave informacij v medijih, tiskovne 
konference, sporočila za javnost).Župan ( ob pomoči podžupana) v okviru danih pooblastil, gospodari s 
premoženjem Občine Prevalje, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih 
zadevah v pristojnosti občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Prevalje, Zakon o javnih financah, 
Poslovnik občinskega sveta, navodila Ministrstva za finance ter Zakon o prispevkih za socialno varnost. 

Dolgoročni 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 enega podžupana 

 

0030 - Župan 

30011111 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačo župana in podžupana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave za projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravna podlaga za planiranje sredstev za plače funkcionarjev Občine Prevalje je Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju (Uradni list RS, št 100/06-uradno prečiščeno besedilo, 1/07 in 57/07 in spremembe), ki se uporablja le za 
funkcionarje in kateri že uvršča plačo funkcionarjev v zakonsko določene plačne razrede. 

30011132 - Pokroviteljstvo župana 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov in storitev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so namenjena v enakem obsegu kot leto prej. 

30011143 - Izdatki za službena potovanja-župan 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za povračilo dnevnic in kilometrine za službena potovanja župana in podžupana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Upoštevali smo povečanje glede na ocenjeno realizacijo za leto 2009. 

 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati 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. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 
Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in pobiranje občinskih dajatev. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Nemoteno delovanje plačilnega prometa. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 
Opis podprograma 

Podprogram urejanja na področju fiskalne politike zajema stroške prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški 
plačilnega prometa-provizije Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za 
pobiranje občinskih dajatev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o davčni službi in uredbi 
o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne 
skupnosti. 

 

Dolgoročni 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 

0041 - Oddelek za proračun in finance 

41021160 - Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka pokriva stroške plačilnega prometa - provizijo Uprave RS za javna plačila in provizijo Banke Slovenije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave  na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Stroški so vsako leto višji, zato smo upoštevali povečanje. 

41022240 - Plačilo DDV 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo DDV-a. Izračun smo uskladili glede na prodajo stavbnih zemljišč in upoštevali 
20% DDV. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt Nakup zemljišč št. OB175-07-0009. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

  

 

 

0203 - Fiskalni nadzor 
Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati 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 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 
Opis podprograma 

Nadzorni odbor sprejema letni program nadzora, o čemer se seznani občinski svet in župan. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Statut Občine Prevalje, Pravilnik i plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prevalje. 

Dolgoročni 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 

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora. 

0020 - Nadzorni odbor 

20021163 - Sejnine nadzornega odbora 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za sejnine, nagrade in povračila stroškov predsedniku in članom nadzornega obora. 
Sredstva smo predvideli gleda na število  sej v letu 2009. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predvidena dinamika dela po letnem programu dela in število sej. 

0041 - Oddelek za proračun in finance 

41021120 - Strošek zunanje revizije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za poplačilo notranje revizije v letu 2010 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zakon o javnih financah, Pravilni 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. 

 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema dejavnost župana in požupana pri odločanju o organizaciji in porabi sredstev za prireditve, 
proslave in podelitve priznanj. program zajema aktivnosti obveščanja javnosti o delu župana, podžupana, občinske 
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uprave ter zagotovitev pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov. Področje porabe zajema dejavnost občinske 
uprave v zvezi z upravljanjem in razpolaganjem z občinskim premoženjem. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev in izvedbo protokolarnih dogodkov ter celovito obveščanje javnosti 
o uresničevanju protokolarnih dogodkov. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Organizacija in izvedba praznovanj ob kulturnem in občinskem prazniku. Izvajanje protokolarnih dogodkov. 
Sprotno in celovito obveščanje javnosti o dogajanju v občinski stavbi. Podelitev najvišjih občinskih priznanj. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 - Kadrovska uprava 
Opis glavnega programa 

Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznan. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 
Opis podprograma 

Vsebina podprograma so stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad-denarne nagrade in priznanja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dolgoročni 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 

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora 

44061164 - Občinske nagrade 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 4.198 EUR za izplačilo denarne nagrade v višini treh povprečnih neto plač v RS  
nagrajencu občine, ter za materialne stroške v zvezi z izdelavo ostalih priznanj. Občina svojo vlogo opravlja tudi 
preko podeljevanja občinskih priznanj in nagrad za izjemne dosežke in doprinos k razvoju občine. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravna podlaga je v Odloku o priznanjih in nagradi Občine Prevalje. 

 

0403 - Druge skupne administrativne službe 
Opis glavnega programa 

program zajema aktivnosti obveščanja javnosti o delu župana, podžupana, občinske uprave ter zagotovitev pogojev 
za izvedbo protokolarnih dogodkov. V program se uvrščajo vse naloge, ki jih izvaja občinska uprava v zvezi z 
upravljanjem poslovnih stavb, ki jih ima v svoji lasti. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev in izvedbo protokolarnih dogodkov ter celovito obveščanje javnosti 
o uresničevanju protokolarnih dogodkov. 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 
Opis podprograma 

Podprogram zajema obveščanje domače in tuje javnosti : objava občinskih predpisov v uradnem  glasilu občin 
(Uradni list Republike Slovenije in drugo uradno glasilo), izdelavo občinske zastave in grba, izdelava celostne 
podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletne strani občine, 
. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

Dolgoročni 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 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43041120 - Vzdrževanje spletnih strani občine 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 5.600 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 dediščina, vzdrževanje 
stikov in komunikacija z občinsko upravo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Za obveščanje domače in tuje javnosti. 

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora 

44041120 - Objave občinskih predpisov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški so predvideni v višini 3.600 EUR za javne objave občinskih splošnih aktov, ki so obvezne za njihovo 
veljavnost. V skladu s statutom občine objavljamo splošne akte v Uradnem glasilu slovenskih občin, ostale javne 
razpise  po Zakonu o javnih naročilih, Zakon o stvarnem premoženju države pokrajin in občin ter po Zakon o javnih 
uslužbencih pa objavljamo v Uradnem listu RS. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravne podlage so v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu Občine Prevalje,  Zakonu o javnih naročilih, Zakon o 
stvarnem premoženju države pokrajin in občin ter v Zakon o javnih uslužbencih. 
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44041121 - Katalog informacij javnega značaja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 1.560 EUR za ažuriranje in vzdrževanje kataloga informacij javnega značaja, ki ga 
za nas pogodbeno vodi Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor v pravno informacijskem sistemu 
LEX LOCALIS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravna podlaga je v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. 

 

 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 
Opis podprograma 

Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, 
društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

Dolgoročni 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 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43041844 - Veseli december 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 2.000 EUR so namenjena za  organizacijo in izvedbo prireditev v okviru veselega decembra v letu 
2010. Različne in številne prireditve za predšolske in šolo obvezne otroke na Prevaljah  že tradicionalno potekajo v 
organizaciji JZ Osnovna šola Franja Goloba Prevalje. Šola kot koordinator v program vključi tudi prireditve ostalih 
izvajalcev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na druge projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Postavka je planirana glede na predlagan finančni načrt šole za leto 2010. 

43041845 - Občinski praznik 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V predlogu proračuna planiramo sredstva v višini 2.750 EUR za prireditev ob občinskem prazniku. Sredstva so 
namenjena za izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve ter plačila preko študentskega servisa. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

43041847 - Jesenska srečanja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

. 
V predlogu proračuna planiramo sredstva v višini 10.000 EUR za Jesenska srečanja 2010. Prireditve jesenskih 
srečanj poleg glavnega organizatorja obogatijo tudi domača društva. Z namenom, da je program čim bolj pester, 
dogajanje namenjeno vsem populacijam, finančno podpremo tudi društva, ki sodelujejo v programu s programom na 
področju kulture, športa, turizma (Krejanov memorial, Kundijev gorski tek, srečanje pohodnikov na Volinjaku, 
kmečki dan, ). 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Vsakoletne tradicionalne prireditve za promocijo občine in ohranjanje kulturne dediščine, običajev in šeg. 

43041848 - Kulturni praznik 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka v višini 2.524 EUR bo namenjena za izvedbo osrednje kulturne prireditve ob kulturnem prazniku.  
Sredstva bodo namenjena za organizacijo prireditve, drugi splošni material in storitve ter plačila preko študentskega 
servisa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Postavka je višja glede na leto 2009, ker je Občina Prevalje glede na dogovor med občinami Mežiške doline v 
februarju 2010 organizira osrednjo kulturno prireditev za vse štiri občine Mežiške doline. 

43041849 - Sušnikovi dnevi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 3.841 EUR se namenjajo za organizacijo in izvedbo prireditev v okviru Sušnikovih dnevov  v letu 
2010. 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 plačilo izdatkov za reprezentanco in drugi splošni material in 
storitve.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na druge projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana v enaki višini kot v letu 2009. 

43041852 - Pustovanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 
Sredstva so predvidena v višini 3.500 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 proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana glede na predlog finančnega načrta JZ Osnovne šole Prevalje.   
Maškarada z velikim številom otroških mask. 

 

43041853 - Dan žena in materinski dan 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki Dan žena in materinski dan so planirana sredstva v višini 500 EUR za plačilo drugega splošnega 
materiala in storitev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na druge projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva   bodo namenjena za gledališko predstavo ob materinskem dnevu in dnevu žena. 

43041854 - Krojačkov dan 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za otroško prireditev "Krojačkov dan" v predlogu proračuna za leto 2010 planiramo sredstva v višini 1.000 EUR. 
Sredstva so namenjena za organizacijo in izvedbo prireditev Krojačkov dan, v okviru katerega se osnovnošolci in 
predšolski otroci udeležijo številnih različnih delavnic, ki potekajo v šoli, vrtcu in v kraju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na druge projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana glede na predlog finančnega načrta JZ Osnovne šole Prevalje.  

43041856 - Otvoritev knjižnice Prevalje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 
V letu 2010 planiramo dokončanje investicije Rekonstrukcije in razširitev krajevne knjižnice v Družbenem domu na 
Prevaljah. V ta namen planiramo sredstva v višini 500 EUR za otvoritev knjižnice.  Otvoritev bo pripravila Koroška 
osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem. 
. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva bodo namenjena za izdatke za reprezentanco. 

43041857 - Obmejno srečanje županov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki planiramo sredstva  v višini 1.500 EUR za srečanje županov Mežiške doline in županov sosednjih občin 
v Avstriji. Srečanja županov ob koncu leta so že tradicionalna in jih vsako leto organizira druga občina. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Vsakoletno čezmejno sodelovanje županov. V letošnjem letu srečanje organizira Občina Prevalje. 
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0050 - Krajevna skupnost Holmec 

50040001 - Dan žena in materinski dan 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 290 EUR za poplačilo stroškov organizacije dneva žena in materinskega dneva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

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

50040002 - 1. maj - praznik dela 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena v višini 234 EUR za stroške storitev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

KS ob tem prazniku že tradicionalno organizira kresovanje in druženje krajanov. 

50040003 - Krajevni praznik (26. junij) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 428 EUR za poplačilo storitev reprezentance. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ob krajevnem prazniku KS izvede praznovanje s proslavo. 

 

50040004 - Zaključek leta 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 2.189 EUR za poplačilo stroškov materiala in storitev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

O zaključku leta KS organizira srečanje starejših občanov, z obdaritvijo, organizira tudi obdaritev otrok. Ob 
zaključku leta izda časopis, da krajane informira o življenju in delo krajanov. 

0060 - Krajevna skupnost Leše 

60040001 - Dan žena in materinski dan 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 100 EUR za stroške reprezentance. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Krajevna skupnost sodeluje na vsakoletnih proslavah ob materinskem dnevu in dnevu žena. 
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60040002 - Kulturni praznik 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 250 EUR za poplačilo stroškov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Kulturna društva s pomočjo Krajevne skupnosti organizirajo izvedbo kulturnega praznika . 

60040003 - Krajevni praznik Leše 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 1.594 EUR za stroške materiala in storitev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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60040004 - Zaključek leta 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

0070 - Krajevna skupnost Šentanel 

70040001 - Dan žena 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

70040002 - Krajevni praznik 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

70040003 - Kulturni praznik 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

70040004 - Miklavževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

70040014 - 1. maj - praznik dela 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

70040015 - Zaključek leta 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
Opis podprograma 

Program se nanaša na stroške izvržb  in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče 
vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih 
prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora 

44041160 - Avtorski honorarji-cenitve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 8.000 EUR za poplačilo avtorskega honorarja sodnih cenilcev. Premoženje oziroma 
stvarne pravice, ki so predmet razpolaganja, morajo biti pred izvedbo postopka ocenjeni. Z izbranim sodnim 
cenilcem sklenemo podjemne pogodbe. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

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

44041167 - Sodni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 20.000 EUR. Predstavljajo stroške notarskih in odvetniških storitev. V sodnih 
postopkih, kjer je udeležena občina in  gre za vrednosti, za katere nas ne more zastopati drugi pooblaščenec, je 
potrebno angažirati odvetnika, ki je plačan 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 proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni 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 notarjatu in Zakon o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin. 

 

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih 
uporabnikov na področju nacionalnega združenja lokalnih skupnosti in samega povezovanja lokalnih skupnosti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 

Opis glavnega programa 

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vlade in lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo 
strokovnih  podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenje 
in druge oblike povezovanja občin). 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 
Opis podprograma 

Podprogram zajema delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Skupnost občine Slovenije, Združenje občin 
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 plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah 

Dolgoročni 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 

0041 - Oddelek za proračun in finance 

41061173 - Članarine 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 2.123 EUR za poplačilo članarine v Združenju skupnosti občin in Skupnost 
slovenskih občin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

S to članarino pridobimo tedensko poročanje o spremembah zakonov in predpisov, ki jih moramo upoštevati in 
spoštovati pri delu občinske uprave in omogočeno nam je tudi bolj ugodna udeležba na seminarju. 

 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 
Opis podprograma 

Druge oblike povezovanja občin (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 plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah. 

 

Dolgoročni 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 

Poročilo o opravljenem delu in plan za leto 2010. 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43061814 - RRA - delovanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 11.481 EUR. 
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Regionalna razvojna agencija opravlja naloge spodbujanja regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu, 
spremlja in poroča o izvajanju Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa 2007-2009, ki jih v skladu s 
Pravilnikom o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije le-ta opravlja v okviru 
razvojne regije.  Glavni cilj regionalnega razvoja je zmanjšanje razvojnega zaostanka regije za slovenskim in 
evropskim povprečjem, istočasno pa tudi zmanjševanje razvojnih razlik znotraj regije. Operativen cilj je priprava 
skupnih projektov regijskega značaja na področju javne infrastrukture in varovanja okolja in skupnih regijskih shem. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodba o sofinanciranju RRA 

 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Opis glavnega programa 

Sredstva so namenjena plačilu letne članarine za članstvu občine Prevalje v Skupnosti občine Slovenije in Združenju 
občin Slovenije. Občina je članica obeh združenj, kar je omogoča,  udeležbo na brezplačnih posvetovanjih in 
semenarjih,  prejemanju stališč in mnenj ter izhodišč za pripravo zakonodaje na državnem nivoju, ki je pomembna 
za   lokalno samoupravo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 
Opis podprograma 

Delovanje ožjih delov občin - krajevnih skupnosti (stroški ožjega dela občin, 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 plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah. 

Dolgoročni 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 

0050 - Krajevna skupnost Holmec 

50060005 - Delovanje sveta KS Holmec 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 2.215 EUR za delovanje krajevne skupnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Člani krajevne skupnosti so za delo v svetu krajevne skupnosti upravičeni do sejnin. 

0060 - Krajevna skupnost Leše 

60060005 - Delovanje sveta KS Leše 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva s predvidena v višini 2.742 EUR za delovanje krajevne skupnosti. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

0070 - Krajevna skupnost Šentanel 

70060005 - Delovanje sveta KS Šentanel 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

0603 - Dejavnost občinske uprave 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotovitev sredstev za nemoteno delovanje občinske uprave, le tako lahko deluje dobro in uspešno. 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 - Administracija občinske uprave 
Opis podprograma 

Podprogram zajema plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, 
materialni stroški in stroški počitniškega 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 plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah. 

Dolgoročni 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 

0041 - Oddelek za proračun in finance 

41061111 - Plače delavcev občinske uprave 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V navedeni proračunski postavki so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, premije KDPZ, sredstva za 
izvedbo ZSPJS Sredstva za plače in dodatke zaposlenih v občinski upravi Občine Prevalj so planirana za vsa 
sistematizirana delovna mesta na podlagi izhodišč in navodil Ministrstva za finance RS za pripravo proračuna za 
leto 2010. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišč in navodila Ministrstva za finance RS za pripravo proračuna za leto 2010. 
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41061143 - Izdatki za službena potovanja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za povračila kilometrine, dnevnic in prenočišč  na službenih potovanjih. Upoštevana je rast 
izdatkov 1,5%. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne štejejo v davčno osnovo. 

41061145 - Prijave na razpise 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 16.748 EUR za poplačilo stroškov za pripravo dokumentacije  na javne razpise. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na oceni predvidenih razpisov, ki jih bodo objavila Ministrstva. 

41061160 - Izobraževanje zaposlenih 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 7.613 EUR, za strokovno izobraževanje zaposlenih na občinski upravi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Glede na stalne spremembe na področju zakonodaje je potrebno nenehno izobraževanje. Pri tem se skušamo udeležit 
tistih seminarjev, kjer je strošek nižji (Združenje občin, Zveza računovodij, Skupnost občin). 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43041121 - Računalniške storitve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 8.120 EUR za letno vzdrževanje računalniške opreme in programov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci računalniških storitev. 

43061120 - Pisarniški material in storitve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 35.711 EUR za pokrivanje stroškov nabave pisarniškega materiala, čistilnega 
materiala, založniških in tiskarskih storitev, časopisov, revij, knjig, oglaševalskih storitev, izdatke za reprezentanco, 
drug splošni material in storitve in najemnine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhajali smo iz realizacije  preteklih enajstih  mesecev in ocene do konca leta. 

43061160 - Študentsko delo in obvezna praksa 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 5.000 EUR za storitve dela preko študentskih napotnic. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predhodno leto. 

43061180 - Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom.opreme 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v  višini 9.000 EUR za nakup pisarniške, strojne in računalniške opreme. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava  na projekt št. OB175-07-0046 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 

Opis podprograma 

Podprogram zajema tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo 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 plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah 

Dolgoročni 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 

42061141 - Voda, komunalne storitve, telefon 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki je predvidenih 78.686 EUR  za električno energijo, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, za vodo in 
komunalne storitve, za odvoz smeti, telefon, telefaks, elektronsko pošto, poštnino in kurirske storitve. Odstopa 
povečanje na komunalnih storitvah, zaradi predvidenega povečanja cene. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Stroški so namenjeni za normalno delovanje in obratovanje občinske uprave. 
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0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43061142 - Vzdrževanje vozil in prevozni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 6.482 za gorivo, vzdrževanje in popravila avtomobilov, pristolbine za registracijo in 
zavarovalne premije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sklenjene pogodbe in police. Pokrivanje tekočih stroškov po oceni za leto 2010. 

43061150 - Vzdrževanje poslovnih prostorov obč.uprave 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 11.522 EUR za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, opreme in zavarovalne 
premije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni 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 

44061144 - Najem računalniške opreme, NUSZ, IUS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 9.438 EUR za najem informacijskega sistema GIS-geografski informacijski sistem 
in sistem NUSZ, ki sta nujno potrebna za tekoče delo občinske uprave. Poleg tega imamo dostop do sistema IUS 
INFO za eno uporabniško mesto. V tej postavki je zajeto tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga 
občina plačuje za objekt Trg 2a. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Za učinkovito in hitrejše delo v občinski upravi se je potrebno posluževati razpoložljivih tehnoloških rešitev. Pravna 
podlaga za plačilo NUSZ je Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanje in ukrepanje v primerih naravnih 
in drugih nesreč. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Opis glavnega programa 

Program zajema varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in vključuje sredstva za izvedbo programa varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami in programe varstva pred požarom. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Opis podprograma 

Sredstva v tem podprogramom so namenjena organiziranju opremljanju in usposabljanju organov, enot in služb 
civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih 
organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, 
vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu. 

Dolgoročni 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 

42072009 - Reps 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva so v višini 220 EUR so namenjena za opravljanje nalog zaščite in reševanja z reševalnimi psi v 
primeru naravnih nesreč na območju Občine Prevalje 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodba za izvajanje nalog zaščite in reševanja za leto 2010. 

42072011 - Štab civilne zaščite 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 430 EUR za namene poplačila blaga in storitve (izobraževanje štaba CZ). 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Program dela  za leto 2010. 

42072015 - Kinološko društvo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena v višini 436 EUR, za opravljanje nalog zaščite in reševanja z reševalnimi psi v smislu 
zagotavljanja iskanja pogrešanih in ujetih oseb na območju Občine Prevalje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Program in pogodba o izvajanju nalog za 2010. 
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42072017 - Gorska reševalna služba 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena v višini 1.819 EUR za izvajanje nalog in reševanja v smislu zagotavljanja iskanja pogrešanih 
in ujetih oseb na območju gora ter reševanja iz višin in globine na območju občine Prevalje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Program dela in pogodba za opravljanje nalog zaščite in reševanja za leto 2010. 

42072019 - Nakup opreme za CZ 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana v višini 500 EUR za nakup opreme za prvo pomoč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-07-0016. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Program dela za leto 2010. 

42072023 - Gasilski zavod Ravne na Koroškem 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 2.683 EUR, za redno dejavnost Gasilskega zavoda Ravne. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NI navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Program dela in pogodba. 

 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Opis podprograma 

Vsebina podprograma je protipožarna varnost in sicer dejavnost gasilskih društev, dejavnost občinske 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 

Dolgoročni 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 

42072021 - Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 20.400 EUR, od tega je za požarno takso namenjenih 7.400 EUR in 5.000 za nabavo 
blaga in storitev. Za redno dejavnost je predvidenih 8.000. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt OB175-07-0017. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi plana  prihodkov in odhodkov 2010 in pogodbe. 
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42072022 - Projekt 112 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 286.000 EUR za nakup drugih prevoznih sredstev. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-09-0020. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 
Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

08029001 - Prometna varnost 
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. 

Dolgoročni 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 

42082016 - Svet za preventivo v cestnem prometu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 2.000 EUR, za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Sredstva so povečali na 
priporočilo Ministrstva za promet in na podlagi sklepa SPVCP Občine Prevalje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Program predvidenih aktivnosti SPVCP za leti 2010. 
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živiljstva, 
razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištvo. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 
Opis glavnega programa 

Program reforme kmetijstva in živiljstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živiljstvu in 
sredstva za razvoj in prilagajanje podeželjskih območij. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
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 

Dolgoročni 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 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43111913 - Kompleksne subvencije v kmetijstvu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 17.600 EUR. z   namenom uresničevanja ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini,  bomo z ukrepom Pokrivanje stroškov transporta in opreme iz odročnih krajev skladno s 
sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje za 
programsko obdobje 2007-2013, na podlagi javnega razpisa financirali transport na območjih z omejenimi 
možnostmi kmetovanja. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-07-0047. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje za programsko 
obdobje 2007-2013. 

 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
Opis podprograma 

Podprogram obsega obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena 
na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt...), podpore stanovanjskemu in 
interesnemu povezovanju (društva, zveze). 



 

Stran 44 od 113 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni 
samoupravi. 

Dolgoročni 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 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43111914 - Lokalne akcijske skupine 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 
Višina p.p. : 32.911,35 EUR 
Kompleksne subvencije v kmetijstvu: 20.145,35 EUR 

 
Občina Prevalje na podlagi javnega poziva  za nabor projektnih predlogov za izvajanje lokalne razvojne strategije 
občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Črna na Koroškem za leto 2010, kot nosilka oddala en projektni 
predlog in sicer Prevalje-tourism.si. Predloga projekta je Upravni odbor uvrstil v Letni izvedbeni načrt za leto 2010. 
Cilj projekta je vzpostavitev skupnega spletnega portala prevalje-tourism.si, kjer bi bila na enem mestu zbrana vsa: 
ponudba turističnih ponudnikov, predstavitev turističnih kmetij, delovanje društev in tradicionalni dogodki, zanimivi 
za turiste, ponudba, kolesarskih, tematskih, rekreacijskih poti, galerija. Vrednost projekta je 8.000 EUR, od tega je 
predviden transfer iz državnega proračuna (iz sredstev LEADER) v višini 2.667 EUR, lastnih proračunskih sredstev 
pa je treba zagotoviti 5.333 EUR. 

 
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam: 12.766,00 EUR 

 
V programskem obdobju 2007 - 2013 je Slovenija dobila možnost črpanja sredstev iz programa oz. Pobude 
skupnosti LEADER. Pogoj za to pa je pripravljena Lokalna razvojna strategija (ki temelji na Razvojnem programu 
podeželja) in vzpostavljena LAS - lokalna akcijska skupina. Med ustanovitelji so vse štiri lokalne skupnosti iz 
Mežiške doline, ki so se zavezale, da bodo zagotovile sredstva za delovanje LAS in za projekte, ki se bodo v 
občinah izvajali. LAS Mežiška dolina ima priznan status delujoče LAS, na podlagi tega pa tudi možnost črpanja 
finančnih sredstev pobude LEADER. 

 
Za izvajanje nalog LAS Mežiške doline, ki jih določa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je bil na 
podlagi javnega razpisa izbran upravljalec in finančni organ, podjetje A.L.P. Peca d.o.o. , ki je z LAS Mežiške 
doline sklenilo posebno pogodbo o izvajanju te funkcije in bo izvajal naslednje aktivnosti: organiziral delovanje 
LAS, sodeloval pri pripravi Lokalne razvojne strategije, skrbel za izvedbo Lokalne razvojne strategije, zbiral ideje 
za  projekte, pripravljal in vodil projekte ter opravljal nadzor nad njihovo izvedbo in financiranjem, skupaj s 
finančnim organom pripravljal zahtevke za povračila in ugotavljal upravičenost izdatkov, pripravil promocijsko 
gradivo s katerim bo predstavljal Lokalno razvojno strategijo in spodbujal lokalno prebivalstvo k sodelovanju, 
opravljal animacijo, izobraževanje in usposabljaje lokalnega prebivalstva, opravljal druge naloge, ki mu jih poveri 
LAS (pripravlja poročil, poroča LEADER pisarni, je kontaktna oseba za LEADER pisarno in druge strokovne 
inštitucije), skrbel za izplačevanje vseh finančnih obveznosti LAS, poročal organu odločanja in LAS o porabi 
finančnih sredstev, zagotavljal sledljivost izplačil za vse izvedene projekte, pripravljal letna finančna poročila o 
izvajanju projektov. Zaradi zagotovitve opravljanja teh nalog  smo občine ustanoviteljice dolžne zagotavljati 
sredstva za delovanje lokalne akcijske skupine. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-09-0012, OB175-09-0014, 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

43111915 - Spoznajmo življenje čebel 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vrednost projekta je 11.497,40 EUR, pričakovano sofinanciranje 3.885,35 EUR.  
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Prijavitelj projekta je Čebelarsko društvo Prevalje. Skozi projekt bodo izvedli delavnice na temo spoznajmo čebele 
za mlajšo, starejšo generacijo, za družine z otroki, za invalide, brezposelne osebe, ženske, predvsem kmetice na 
podeželju, prebivalcev okoliških naselij, kakor tudi širše lokalne skupnosti. Delavnice se bodo izvajale na prostem, v 
ta namen se bo uredil cvetlični vrt, ker želimo izvajati delavnice neposredno zraven čebelnjaka - "neposredni stik".  

Namen projekta je širšo javnost seznaniti o pomenu obstoja čebel. 
V letu 2009 je društvo z namenom da čebelarjenje predstavijo širšemu krogu ljudi, prebivalcem Mežiške doline in 
Koroške regije, izvedlo projekt vzpostavitve čebelarsko sadjarskega učnega centra. V letu 2010 načrtujejo 
nadaljevanje projekta učnega centra v kombinacijami z delavnicami in urejenim cvetličnim vrtom kot učnim 
prostorom v naravi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava  na projekt št. OB175-09-0013. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

43111916 - Muzej starega orodja v kozolcu na Poljani 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vrednost projekta: 19.813,52 EUR 
Prijavitelj projekta je Turistično društvo Poljana, ki bi z namenom ohranitve zbirke starega kmečkega orodja v 
kozolcu na Poljani uredil muzej kmečkega orodja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezav na projekt št. OB175-09-0016. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

43111920 - Financiranje društev na področju kmetijstva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Višina sredstev: 5.000 EUR. 
Z namenom zagotavljanja boljše učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva ter prispevati k njegovi dolgoročni 
sposobnosti preživetja. Predmet podpore so stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije 
forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na sejmih, izdajanje publikacij. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje za programsko 
obdobje 2007-2013. 

 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 
Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstev za varovanje zdravja živali na 
občinski ravni. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
Opis podprograma 

Vsebina podprograma je sofinanciranje zavetišč(azilov) za živali ter društev za zaščito živali. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Dolgoročni 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 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43111912 - Stroški oskrbe najdenih mali živali 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Prevalje na osnovi  Zakona o zaščiti živali, v sodelovanju z Društvom proti mučenju živali Koroške namenja 
finančna sredstva za  zapuščene živali najdene v občini Prevalje (mačke, psi) s ciljem preprečevanja mučenja živali 
in rojstev nezaželjenih mladičev. Finančna sredstva bodo porabljena za veterinarsko oskrbo (zdravljenje, 
sterilizacije, kastracije, cepljenje in registracija) in hrano za živali.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zakon o zaščiti živali. 

 

1104 - Gozdarstvo 
Opis glavnega programa 

Glavni program gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Notranja povezanost  občine s cestnim omrežjem. 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
Opis podprograma 

Vzdrževanje in gradnja  gozdnih cest, gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne 
infrastrukture (gozdne vlake). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dolgoročni 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 

42112114 - Gozdne ceste 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 55.086 EUR za vzdrževanje gozdnih cest na območju zasebnih in državnih gozdov 
na območju občine Prevalje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni 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. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture železniške infrastrukture, letališče infrastrukture in 
vodne infrastrukture. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Razvojni program 2007-2013. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, razvoj prometne infrastrukture, ohranjanje omrežja 
z ukrepi obnov in preplastitev cest, izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje 
prometne varnosti, boljša dostopnost do posameznih naselij, zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov 
na okolje. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 

Cestni promet in infrastruktura vključuje ta sredstva za opravljanje  in tekoče vzdrževanje občinski cest, 
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in 
tekoče vzdrževanje državnih cest ter investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Notranja povezanost  občine s cestnim omrežjem, večja varnost udeležencev c cestnem prometu, razvoj prometne 
infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema. 

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

Zagotavljanje prevoznosti občinskih cest v zimskem času in nemoten razvoj prometne infrastrukture. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), 
upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne 
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o 
železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu. 

Dolgoročni 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 

42132111 - Letno vzdrževanje cest 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 100.000 EUR za letno vzdrževanje kategoriziranih cest v Občini Prevalje. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V skladu z zakonom in odlokom o javnih cestah in v skladu z letnim programom na javnih cestah. 

42132112 - Zimska služba 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 150.000 EUR za zimsko vzdrževanje cest. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V skladu z zakonodajo in programom zimske službe. 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
Opis podprograma 

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, 
gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnjo in investicijsko vzdrževanje  cestne infrastrukture 
(pločniki, 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 načinu označevanja 
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 Občini Prevalje, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v 
Občini Prevalje in drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb. 

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

Zagotavljanje notranje povezanost občine s cestnim omrežjem, razvoj prometne infrastruktur, ohranjanje omrežja za 
ukrepi obnov in preplastitev cest, izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje 
prometne varnost, boljša dostopnost do posameznih naseljih 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 

42132156 - Cesta Suhi Vrh 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 21.000 EUR namenjena za obnovo ceste Suhi vrh od Rožica proti Gočavi ravni. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-07-0021. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42132158 - Ureditev odvodnjavanje kat.makedamskih cest 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 250.000 EUR za novogradnjo(ureditev odvodnjavanja ), nadzor nad deli  in 
projektno dokumentacijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezav na projekt št. OB175-09-0019. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42132215 - Cesta Dolga Brda - Skuk 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 20.600 EUR za rekonstrukcijo in nadzor del na Cesti Dolga Brda-Skuk. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt OB175-07-0027. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42132216 - Cesta-Gonje-Žaže-Brinjeva gora 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 156.097 EUR za rekonstrukcijo ceste Gonje-Žaže-Brinjeva gora v odseku do 
Markovga podhoda z rekonstrukcijo ulic ter izgradnjo pločnika. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezav na projekt OB175-07-0069 in OB175-07-0009. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42132223 - Zemeljski usadi na cestah 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 15.000 EUR za ureditev zemeljskih usadov na občinskih cestah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezav na projekt OB175-08-0033. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42132224 - Celovita prenova mestnega jedra Prevalj 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 410.000 EUR za obnovo mestnega jedra (Sokolski park, Vandrovski trg, območje 
okoli Zdravstvene postaje in spominskega parka), projektno dokumentacijo, vodenje investicije in nadzor. Projekt je 
dvoleten. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt OB175-09-0010. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42132536 - Cesta Nicina 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 21.800 EUR za obnovo ceste Nicina. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-07-0076. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42132537 - Cesta in parkirišče na Barbaro 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 56.000 EUR za rekonstrukcijo ceste in parkirišč na pokopališče Barbara, za 
projektno dokumentacijo in nadzor nad projektom. Del vira sredstev je predviden tudi s stani občine Ravne na 
Koroškem, ki je tudi uporabnik pokopališča. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezav na projekt št. OB175-08-0002. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42132543 - Cesta Stražnica - Holmec 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 10.800 EUR za rekonstrukcijo ceste Stražnica Holmec za dela odvodnjavanja in 
asfaltiranja ceste ter nadzora nad deli. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt OB175-08-0007. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42132555 - Ureditev vaškega jedra II - Nove Bajte 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 421.319 EUR za ureditev vaškega jedra Leše-Nove Bajte, za obnovo ceste, ureditev 
razsvetljave, projektne dokumentacije, nadzora del in nakup zemljišč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezav na projekt OB175-08-0046 in OB175-07-0009. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 
Opis podprograma 

Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne 
signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, 
gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, 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 načinu označevanja 
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 Občini Prevalje, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v 
Občini Prevalje in drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb. 

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

 Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne varnost, izboljšanje 
prometne signalizacije ter  naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa  ter jo 
sestavljajo prometni znaki, turistična 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 parkirišč z 
ukrepi obnov in preplastitvijo, vzdrževanje avtobusnih postajališč in obračališč 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 

42132113 - Prometna signalizacija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 19.000 EUR za vzdrževanje talne signalizacije in ureditev cestnih ovir. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt OB175-08-0034. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43131942 - Neprometne in usmerjevalne table 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Urejena obvestilna signalizacija ima pomemben povezovalni vpliv pri vzpostavljanju sinergije urbanega okolja. 
Urejena turistična in druga obvestilna signalizacija, ki upošteva urbanistične in prometne normative bistveno 
pripomore k prijaznemu bivalnemu okolju, večji funkcionalnosti in bolj urejenemu prometu. Sredstva so predvidena 
v višini 5.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Urejena turistična informiranost na območju turističnih vasi in na podeželju. 

 

 

13029004 - Cestna razsvetljava 
Opis podprograma 

Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko 
vzdrževanje cestne razsvetljave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Pravilnik o načinu označevanja 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. 

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

Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti, izboljšanje 
prometne signalizacije in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa, večja 
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 

42122210 - Električna energija javne razsvetljave 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 39.399 EUR za poplačilo električne energije za javno razsvetljavo in za vzdrževanje 
javne razsvetljave. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na osnovi programa varčevanja z električno energijo na področju javne razsvetljave. 

42122216 - Javna razsvetljava Gonje - Markov podhod 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 15.717 EUR za javno razsvetljavo na območju zazidave Račel-Log. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt OB175-07-0069. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42122243 - Soglasja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 1.500 EUR za pridobitev soglasij za novogradnje javne razsvetljave. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na osnovi soglasij in pogodb dobavitelja električne energije. 

42122260 - Novogradnja javne razsvetljave 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 20.000 EUR za novogradnje na območju Šentanela, Holmca in Prevalj ter  za 
zamenjavo varčnih žarnic. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-07-0029. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42122538 - Javna razsvetljava Štopar - Poljana 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 14.317 EUR za sofinanciranje izgradnje javne razsvetljave ob državni cesti GII. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-07-0033. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

0070 - Krajevna skupnost Šentanel 

70130001 - Novogradnja JR-Šentanel 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti v cestnem prometu 

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

Izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti. 



 

Stran 53 od 113 

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

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo 

42132100 - Projekt krožišče - Spar 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 361.200 EUR za poplačilo nadzora, investicijskega transferja v državni proračun in 
nakup stanovanjskega objekta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt OB175-07-0030. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42132538 - Rekonstrukcija ceste Štopar - Poljana 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 88.850 EUR za nadzor in investicijski transfer državi  za rekonstrukcijo ceste GII na 
območju Štopar. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt OB175-07-0033. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

1306 - Telekomunikacije in pošta 
Opis glavnega programa 

Telekomunikacija in pošta vključujeta sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Pokritost nedostopnih območij z telekomunikacijskimi sredstvi. 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 
Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dolgoročni 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 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43131953 - Postavitev e-točk 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 720 EUR za vzdrževanje infrastrukture na javnih e točkah (štiri) in zagotavljanje 
internetnega dostopa na teh e- točkah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodba o vzdrževanju infrastrukture za delovanje javnih e-točk z brezžičnim dostopom v občini Prevalje in 
Pogodba o zagotavljanju internetnega dostopa na javnih e-točkah v občini Prevalje. 
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43131954 - Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občine Mežiške doline ter občini Podvelka in Selnica ob Dravi smo z dogovorom o izvajanju skupnega projekta v 
zadevi izgradnje širokopasovnih povezav podpisale pogodbo z Mestno občino Slovenj Gradec, Uradom za pripravo 
projektov, za izdelavo prijave na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Predmet pogodbe je 
poslovno sodelovanje na področju strokovnega svetovanja, ki obsegajo pripravo in izvedbo vseh postopkov, ki so 
potrebni za izpeljavo projekta. Stroški med naročniki se delijo glede na delež števila priključkov, ki bodo potrjeni s 
strani Ministrstva. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-08-0044. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

14 - GOSPODARSTVO 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema dejavnost župana in podžupana pri odločanju o organizaciji in porabi sredstev za promocijo 
Občine Prevalje. Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo 
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj in gostinstva in turizma. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
Opis glavnega programa 

Podprogram vključuje sredstva za spodbujanje razvoje malega gospodarstva. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
Opis podprograma 

Vsebina podprograma je financiranje programa občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva 
oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov 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. 
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Dolgoročni 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 

42142518 - OIC LESNA Prevalje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 30.000 EUR za investicijski inženiring in potrebno dokumentacijo za pripravo 
projekta. Vir sredstev je na prihodkovni strani pod dotacije pravnih oseb.. Projekt je večleten.  

  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt OB175-09-0009. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43141824 - Alp Peca d.o.o. 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske 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 pomoč širokemu krogu uporabnikov iz 
različnih ciljnih skupin kot so: podjetniki, podjetja, inštitucije, brezposelni, kmetje, dijaki in študenti in ostali 
občani. V okviru Poslovnega servisa v svetovalno informacijskem centru na Ravnah uporabnikom nudijo: 
podjetniško svetovanje in ostale stalne aktivnosti v okviru točke 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 področju razvoja podjetništva, razvoja kadrov, svetovanje in pomoč uporabnikom pri prijavi na 
razpise; celovito informiranje uporabnikov o področjih delovanja EU . 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodba o zagotavljanju finančnih sredstev in plan dela. 

43141826 - Upravljanje znanja v tehnoloških parkih 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt je namenjen izmenjavi izkušenj pri upravljanju poslovnih lokacij, ki imajo tehnološki značaj. V sodelovanju 
različnih evropskih akterjev iz tehnološke, akademske in javne sfere se bo izrazil vliv na razvojne politike, ki bodo v 
končni fazi rezultat  transfer upravljalskega znanja v smislu nastajanja novih podjetij in novih delovnih mest. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-09-0028. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Opis glavnega programa 

Program zajema aktivnosti, o katerih odloča župan o promociji Občine Prevalje z organizacijo tradicionalnih 
prireditev. Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbijanje 
turizma. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotovitev ohranjanja kulturne dediščine skozi promocijo in s tem organizacijo prireditev. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Organizacija in izvedba vsakoletnih prireditev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 - Promocija občine 
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. 

Dolgoročni 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 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43141870 - Predstavitev občine 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 6.285 EUR za založniške in tiskarske storitve, izdatke za reprezentanco ter drugi 
splošni material in storitve za promocijo občine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Promoviranje in širjenje  prepoznavnosti občine in njenih kulturnih, etnoloških in drugih turističnih znamenitosti. 

 

 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
Opis podprograma 

Vsebina podprograma je sofinanciranje podprograma turistične zveze in turističnih društev, sofinanciranje 
turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture ter investicijsko vzdrževanje 
turističnih znamenitosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

Dolgoročni 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 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43141820 - Financiranje društev na področju turizma 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 5.000 EUR. Predmet sofinanciranja so programi za ohranjanje čiste in človeku 
prijazne okolice,  spodbujanje sodelovanja med društvi, pospeševanja društvene dejavnosti povezane s promocijo 
turizma ter druge aktivnosti na področju turistične dejavnosti 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Prevalje. 
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43141823 - Turistično informacijski center 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 2.900 EUR. Za najemnino prostora, lastniku, t.j. Planinskemu društvu Prevalje,  je 
predvidenih 1.400 EUR in za delo preko študentskega servisa pa 1.500 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodba o najemu prostora in študentske napotnice. 

43142237 - Oglasne table 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z namenom vzpostavitve enotne obvestilne signalizacije namenjamo sredstva za postavitev kovinskih oglasnih tabel 
v višini 2.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predračuni dobaviteljev. 

43142518 - Geopark-leški rudarji 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ureditev turistične in učne rudarske poti na Lešah z nazivom "Po stopinjah leških rudarjev" 
Predmet investicije: ureditev strehe, fasade in spominske sobe na objektu kulturne rudarske dediščine pozivnica na 
Lešah, ureditev rudarske kapele na Lešah, ki uprizarja motive iz življenja rudarjev, ureditev vhoda v Franciscusov 
rov: ureditev dostopa, parkirnih mest za obiskovalce,  ureditev razsvetljave, postavitev info tabel na turistični 
rudarski poti, postavitev panoramske karte na Lešah, postavitev urbane opreme na turistični rudarski poti, izdelava 
projektne in investicijske dokumentacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-08-0024. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

43142519 - Tematska pot na Brinjevo goro 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt  Ureditev tematske poti na Brinjevo goro namerava občina Prevalje prijaviti na Javni razpis Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na ukrep 323 - Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja, kjer 
predvidevamo sofinanciranje projekta v višini 50 %.  Ker pri projektu sodelujemo z  Občino Ravne na Koroškem, 
bo projekt delno financiran tudi s strani občine Ravne na Koroškem. 

 
Cilj investicije oz. vzpostavitve tematske poti je dvojen.  
Na eni strani želimo razviti nov turistični produkt in s tem usmeriti sedanje obiskovalce Brinjeve gore na urejene 
poti, jih opozoriti na naravoslovne, kulturne in sakralne znamenitosti na območju in pritegniti nove obiskovalce - 
povečati obisk Brinjeve gore.  

Na drugi strani pa želimo spodbuditi prebivalce območja in jim omogočiti, da razvijejo dodatno ponudbo na 
kmetijah, ki jo bodo ponudili obiskovalcem in si s tem zagotovili dodatni dohodek in možnost preživetja, postopno 
bo obnovljena osnovna infrastruktura in tako se bo izboljšala kakovost življenja lokalnih prebivalcev. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezav na projekt št. OB175-08-0041. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje varovanja okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z 
varovanjem naravne dediščine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
Opis glavnega programa 

Program izboljšanje stanja okolja vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo ter 
nadzor nad onesnaževanjem okolja. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilj programa je izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne 
infrastrukture na področju varstva okolja skladno z načrtom izvedbe in sistemom odvajanja in čiščenja komunalnih  
odpadnih in padavinskih voda in infrastrukturnih objektov centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki. Dolgoročni 
cilji tega glavnega programa se nanašajo na doslednjo izvajanje zakonodaje s področja varstva okolja, kajti le na ta 
način 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 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Opis podprograma 

Zbiranje in ravnanje z odpadki obsega gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacijo črnih 
odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolju, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Odlok o gospodarskih javnih službah 
v Občini Prevalje. 

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

Izboljšanje stanja okolja, povečanje kanalizacijskega omrežja, povečanje čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij, 
povečanje površin regionalnih odlagališč odpadkov iz naselij, uvajanje mehansko-biološke in termične obdelave 
odpadkov. 

 

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

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo 

42152161 - Subvencija cene komunalnih storitev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 90.000 EUR za subvencioniranje cene komunalnih storitev izvajalcu javne službe in 
za investicijski inženiring za vodenje katastra GJS. Pogodba o prenosu infrastrukture ter najemu infrastrukture in 
izvajanju GJS v Občini Prevalje. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt OB175-09-0021. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42152236 - Koši za odpadke 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 2.500 EUR za nakup novih košev za odpadke. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Glede na izkazane potrebe v tekočem letu na območju Občine Prevalje. 

42152422 - Zbiranje odpadkov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 1.820 EUR za nakup vrečk za smeti, za posamezne akcije zbiranje odpadkov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Glede na vsakoletne potrebe pri izvajanju posameznih akcij čiščenja oziroma zbiranja odpadkov. 

42152428 - Regijsko odlagališče-KOCEROD 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 974.177 EUR za izgradnjo objektov projekta Kocerod, za odškodnine in nakup 
zemljišč v okviru tega projekta. Viri financiranja so na prihodkovni strani s strani Kohezijskega sklada EU in 
Ministrstva za okolje in prostor. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 
Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Odlok o gospodarskih javnih službah 
v Občini Prevalje. 

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

Izboljšanje stanja okolja, povečanje kanalizacijskega omrežja, povečanje čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij. 

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

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo 

42152210 - Odvajanje in čiščenje odpadnih vod 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 196.590 EUR za izvedbo projekta zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih vod na 
območju Občine Prevalje. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt št OB175-07-0039. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42152219 - Kanalizacija Vaško jedro Leše 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 13.898 EUR za kanalizacijo na območju ureditve vaškega jedra Leše. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt OB175-09-0011. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42152538 - Kanalizacija Štopar-Poljana 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 67.959 EUR za izgradnjo kanalizacije v okviru projekta Štopar- Poljana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt OB175-07-0033. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 
Opis glavnega programa 

 
Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje  s sistemom vodotokov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 
Opis podprograma 

Načrtovanje, 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. 

Dolgoročni 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 

42152160 - Vodnogospodarski ukrepi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 30.000 EUR za vzdrževalna dela na vodotokih in načrte za projektno dokumentacijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt OB175-08-0032. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje 
poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni razvojni načrt 2007-2013, plan investicij in investicijskega vzdrževanja 2008-2011. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Stanovanjski program 2010-2014. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in postavitev 
sistema gospodarjenja s prostorom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 
Opis podprograma 

Vsebina podprograma so prostorski dokumenti občine ter urbanistični natečaji. 

 

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 zemljiščih. 

Dolgoročni 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 

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora 

44162290 - Svetovanje na področju urejanja prostora 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 19.800 EUR za svetovalne storitve s področja urejanja prostora. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodba je sklenjena z zunanjim izvajalcem. 
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44162525 - Občinski prostorski načrt (ex.strategija) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 75.636 EUR za pripravo novega občinskega prostorskega načrta(OPN) in občinskih 
podrobnih prostorskih načrtov (OPPN). OPN je temeljni občinski prostorski akt, s katerim se ob upoštevanju 
usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določijo cilji in izhodišča 
prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena in določijo pogoji umeščanja 
objektov v prostor. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-07-0063. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

44162530 - Celovita presoja vplivov na okolje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 36.692 EUR za izdelavo okoljskega poročila za občinski prostorski načrt, ki je nujno 
potrebno za izdelavo OPN. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-09-0008. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

1603 - Komunalna dejavnost 
Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, 
sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 - Oskrba z vodo 
Opis podprograma 

Oskrba z vodo obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov ( vključno s hidrantno mrežo). 

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 Občini Prevalje. 

 

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

Zagotavljanje ustrezne pitne vode v okviru javnega sistema vodovodov vsem prebivalcem občine, izboljšanje 
kvalitete vodne oskrbe v občini 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 

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo 

42162166 - Vodovod Črnec 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 80.000 EUR za novogradnjo vodovoda za zaselek Črnec. Projekt je dvoleten. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt OB175-07-0075. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42162219 - Vodovod Vaško jedro Leše 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 11.918 EUR za vodovod v okviru projekta ureditve vaškega jedra Leše in 
investicijski nadzor. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt OB175-09-0011. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42162222 - Vodovod Štopar Poljana 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 26.398 EUR za izvedbo vodovoda za območje Štopar v okviru projekta 
rekonstrukcije glavne ceste GII. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezav na projekt št. OB175-07-0033. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42162410 - Analiza ustreznosti vode 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 590 EUR za analize ustreznosti obstoječih in novih pitnih virov vode. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na osnovi izkazanih potreb in izkazanih programov vodooskrbe na območju Občine Prevalje. 

 

16039003 - Objekti za rekreacijo 
Opis podprograma 

Podprogram objekti za rekreacijo obsega upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška 
igrišča...), 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 
načrtovanju, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Prevalje 

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

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo 

42162231 - Košnja javnih zelenic 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 8.500 EUR za tekoče vzdrževanje javnih zelenic, nakup opreme in drugi splošni 
material potreben pri izvajanju del. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Dela se izvajajo glede na vsakoletne potrebe, ki so posledica vremenskih razmer. 

 

42162232 - Spomladansko in jesensko čiščenje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 12.433 EUR za izvajanje spomladanskega in jesenskega čiščenja na območju Občine 
Prevalje za obrez drevja , odvoz vej in listja, čiščenje okolice. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni 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 cvetličnih gred 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 5.500 EUR za ureditev nasadov in gredic na našem območju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Glede na vsakoletne potrebe za zasaditev krožišča ostalih gredic in korit na območju Občine Prevalje. 

42162235 - Otroška igrišča 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 4.000 EUR za obnovo in  zamenjavo dotrajanih igral na območju Občine Prevalje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt OB175-07-0045. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

16039004 - Praznično urejanje naselij 
Opis podprograma 

Praznično urejanje in okrasitev  naselij in izobešanje zastav. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Dolgoročni 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 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43161851 - Novoletna okrasitev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z namenom  atraktivnega zgleda  ter pridiha čarobnosti prihajajočih praznikov, Prevalje vsako leto okrasimo. 
Novoletna okrasitev je namenjena domačinom, ki bodo ob njej lahko uživali ves mesec december kot tudi drugim 
naključnim ali nenaključnim obiskovalcem. Sredstva so predvidena v višini 4.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ni predvidenih novih nabav ampak za vzdrževanje že kupljene opreme. 

 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 
Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dolgoročni 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 

42162250 - Medobčinski inšpektorat - izvajanje odlokov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 18.584 EUR za delovanje medobčinskega inšpektorata v Dravogradu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju medobčinskega inšpektorata z ostalimi občinami. 

 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje 
stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti čim večjemu številu občanom stanovanja. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Opis podprograma 

Namen podprograma je gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon. 

Dolgoročni 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 

42162312 - Vzdrževanje neprofitnih stanovanj 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 58.454 EUR za vzdrževanje neprofitnih stanovanj v lasti  Občini Prevalje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na osnovi plana vzdrževanja za obdobje 2009-2011 in Stanovanjskega programa Občine Prevalje 2010-2014. 

42162330 - Nakup stanovanj 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 50.000 EUR za nakup neprofitnih  stanovanj na Območju občine Prevalje v skladu z 
DIIP Perzonali - stanovanjska gradnja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt OB175-07-0082. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

42162331 - Objekt Pod gonjami 30 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 75.250 EUR in so namenjena za obnovo stanovanjskega objekta Pod gonjami 30. 
Obnovljeni objekt namerava zamenjati za objekt Polje.., ki ga je potrebno odstraniti  zaradi izgradnje krožišča pri 
Peku. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt OB175-09-0022 in OB175-07-0030. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 
Opis podprograma 

Drugi programi na stanovanjskem področju (prenos kupnin na SSSR in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih 
stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe). 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon 

Dolgoročni 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 

42162311 - Upravništvo stanovanj 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 13.324 EUR za upravništvo občinskih stanovanj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekt ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na osnovi pogodbe o izvajanju upravništva s Stanovanjskim podjetjem Ravne na Koroškem. 

42162313 - Prenos sredstev na SSRS in SOD 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 416 EUR za poplačila po kupoprodajnih  pogodba za stanovanja po t.i. 
Jazbinškovem zakonu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Podlaga je Stanovanjski zakon. 

42162315 - Stanovanjski rezervni sklad 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 13.648 EUR za oblikovanje rezervnega sklada za občinska stanovanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi stanovanjskega zakona. 

 

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

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 
Opis podprograma 

Vsebina podprograma so odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiško knjižne zadeve, 
geodetske zadeve) 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje 
in prostorskih enot, Zakon o urejanju prostora. 

Dolgoročni 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 

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora 

44162242 - Geodetska dela 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana v višini 50.000 EUR se bodo namenila za geodetske storitve. Glavnino predstavljajo 
parcelacije, odmere cest, mejni ureditveni postopki in postopki izdelave načrtov etažne lastnine .Geodetske odmere 
so v večini primerov nujne v vseh postopkih razpolaganja s premoženjem. Sredstva smo povečali glede na 
predvidene potrebe v projektu Regijsko odlagališče - Kocerod. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni 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 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 2.115 EUR za poplačilo odškodnin za dane služnosti, ki vključujejo izpad dohodka 
služnostnih zavezancev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sklenjene pogodbe. 

 

16069002 - Nakup zemljišč 
Opis podprograma 

Nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim 
projektom. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o graditvi objektov. 

Dolgoročni 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 

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora 

44162251 - Nakup zemljišč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 259.421 EUR in so usklajena s programom nakupa stvarnega premoženja. v letu 
2010 predvidevamo večje odkupe za ceste Šentanel, Jamnica, Kot in ceste Lokovica-Ober-Zmes(do odlagališča). 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-07-0009. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega 
varstva in druge programe na področju zdravstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1702 - Primarno zdravstvo 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni 
domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, 
nakup opreme za zdravstvene domove. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakon o lekarniški 
dejavnosti. 

Dolgoročni 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 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43171523 - Ureditev sterilizacije-prostor in oprema 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki Ureditev  sterilizacije - prostor in oprema planiramo sredstva za investicijo Ureditev 
prostorov sterilizacije in dopolnitev opreme za diagnostični laboratorij v višini 15.305 EUR. Investicija Ureditev 
prostorov sterilizacije in dopolnitev opreme diagnostičnega laboratorija v skupni višini 175.075 EUR je bila 
sofinancirana s strani Ministrstva za zdravje, Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem in s strani občin 
soustanoviteljic javnega zavoda ZD Ravne. Višina sredstev, ki jih planiramo v predlogu proračuna predstavlja 
24,98% delež sredstev, ki jih zagotovijo občine ustanoviteljice (35% = 61.275 EUR). Investicija je bila vključena že 
v proračun za leto 2008 oz. 2009, vendar se sredstva glede na sprejeti sklep občinskega sveta  niso nakazala 
Zdravstvenemu domu Ravne na Koroškem. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-07-0052. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče za izračun višine postavke je potrjeni DIIP, kjer je dogovorjen tudi  ključ sofinanciranja 

 

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 
Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov (zgibanke, prevajanje) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakon o lekarniški 
dejavnosti. 

Dolgoročni 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 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43171521 - Preventivno celjenje proti HPV 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V predlogu proračuna za leto 2010 planiramo sredstva na proračunski postavki Preventivno cepljenje proti HPV v 
višini 11.520 EUR. Sredstva na tej postavki so namenjena za preventivno cepljenje proti HPV (tri odmerke cepiva 
za posamezno upravičenko). Upravičence in način pokrivanja stroškov cepljenja ureja poseben pravilnik, ki ga je 
sprejel občinski svet. V letu 2010 je 32 upravičenk, ki jim bo občina iz proračuna pokrila stroške osnovnega 
cepljenja proti HPV. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na druge projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko  
Država je sprejela Program imunoprofilakse in kemoprofilakse, v katerega bodo vključene deklice, ki obiskujejo 
šesti razred devetletke. Občina je v preteklih letih iz proračuna krila stroške cepljenja devetošolkam, zato bo skladno 
s pravilnikom v proračunih potrebno zagotoviti sredstva za celjenje še treh generacij devetošolk, ki ne bodo 
vključene v državni Program imunoprofilakse in kemoprofilakse. 

 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 
Opis glavnega programa 

 
Glavni program vključuje sredstva nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje nujno zdravstveno varstvo (nujna zdravstvena pomoč, dežurne službe na področju 
zdravstvenega varstva, plačilo 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. 

Dolgoročni 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 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43171511 - Zavarovanje oseb brez prejemkov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Prevalje je na podlagi 21. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 100/05-UPB2, 38/06, 72/06, 91/07 in 76/2008) dolžna prijaviti občane v obvezno 
zdravstveno zavarovanje pod pogoji, da nimajo nobenih dohodkov oziroma kadar živijo sami, njihovi povprečni 
mesečni dohodki v zadnjih treh mesecih ne dosegajo 50 % minimalne plače, to je 298,72 eur bruto na mesec, 
oziroma kadar živijo z ožjimi ali širšimi družinskimi člani v skupnem gospodinjstvu, njihovi povprečni mesečni 
dohodki na družinskega člana v zadnjih treh mesecih ne dosegajo 25 % minimalne plače, to je 149,36 eur na osebo, 
razen kadar ima sam ali njegovi ožji ali širši družinski člani prihranke oziroma premoženje, ki dosega ali presega 
višino 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka, to je 13.608 eur. Prihranki in premoženje zavarovancev se 
ugotavljajo v skladu s predpisi s področja socialnega varstva, ki urejajo denarno socialno pomoč. Izpolnjevanje 
pogojev ugotavlja občina stalnega prebivališča, ki osebo prijavi v zavarovanje in sicer z odločbo z veljavnostjo do 
enega leta. O izdani odločbi občina obvesti Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.  

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Trenutno število zavarovance 135. 

 

 

17079002 - Mrliško ogledna služba 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje plačilo storitev mrliško ogledne službe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. 
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Dolgoročni 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 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43171512 - Mrliški ogledi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki Mrliški ogledi v predlogu proračuna za let o2010 planiramo sredstva v višini 2.012 EUR za 
plačilo storitev mrliško ogledne službe. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na druge projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana glede na realizacijo v preteklih letih. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029002 - Premična kulturna dediščina 
Opis podprograma 

podprogram vsebuje odkup premične kulturne dediščine (vključno zasebnega arhivskega gradiva), dejavnost 
muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti 
in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih. 
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Dolgoročni 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 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43181632 - Koroški pokrajinski muzej-dejavnost 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

N proračunski postavki Koroški pokrajinski muzej so planirana sredstva v višini 173 EUR za program javnih del. 
Program javnih del se izvaja v enoti muzeja Ravne na Koroškem. Sofinancira ga Zavod RS za zaposlovanje. Del 
sredstev za  program glede na dogovorjeni ključ sofinanciranja pokrivajo vse občine Mežiške doline. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na druge projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana glede na predlog Koroškega pokrajinskega muzeja in bodo namenjena za plačilo regresa za 
zaposlene na programu. 

 

1803 - Programi v kulturi 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za knjžničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko 
kulturo, medije ter druge programe o kulturi. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 
Opis podprograma 

Podprogram je dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice ter drugi programi v knjižnicah. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih. 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem. 

Dolgoročni 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 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43181631 - Koroška osrednja knjižnica-dejavnost 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za delovanje Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem se iz občinskega proračuna 
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 predlogu proračuna za leto 2010 na 
postavki Koroška osrednja knjižnica - dejavnost planiramo sredstva za dejavnost knjižnice v višini 120.424 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 13.800 EUR, ki jih mora občina na osnovi 
sprejete zakonodaje iz proračuna nameniti za nakup knjig. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na druge projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče za planiranje višine postavke za sofinanciranje dejavnosti JZ Koroške osrednje knjižnice dr. Franca 
Sušnika Ravne na Koroškem je predlog finančnega načrta zavoda za leto 2010. 

43181645 - Po poteh koroške kulturne dediščine 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki Po poteh koroške kulturne dediščine planiramo sredstva v višini 1.000 EUR za plačilo 
tiskarskih storitev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

18039003 - Ljubiteljska kultura 
Opis podprograma 

Podprogram vključuje 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 knjižničarstvu, Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih. 

Dolgoročni 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 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43181610 - Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za sofinanciranje ljubiteljske kulture v občini na področju ljubiteljske kulture v predlogu proračuna za leto 2010 z 
upoštevanjem 1,5% povišanja glede na leto 2009 planiramo sredstva v višini 36.156 EUR na postavki sofinanciranje 
dejavnosti ljubiteljske kulture.  Sredstva se skladno s sprejetim pravilnikom po sprejemu proračuna razdeljujejo na 
podlagi prijav posameznih društev na objavljeni javni razpis. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na druge projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev na postavki je planirana z upoštevanjem 1,5% povišanja sredstev glede na leto 2009. 

43181629 - Sofinanciranje programov kulturnih društev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za sofinanciranje ljubiteljske kulture v občini na področju ljubiteljske kulture v predlogu proračuna za leto 2010 z 
upoštevanjem 1,5% povišanja glede na leto 2009 planiramo sredstva v višini 10.561 EUR na postavki sofinanciranje 
programov kulturnih društev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na druge projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev na postavki je planirana z upoštevanjem 1,5% povišanja glede na višino sredstev v letu 2009. 
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18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 
Opis podprograma 

Vsebina podprograma je sofinanciranje lokalnega časopisa, radia in televizije ter sofinanciranje glasil. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o medijih. 

Dolgoročni 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 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43181843 - Izdaja časopisa 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V mesecu decembru bo izšla 15 številka Prevaljskih novic, ki predstavljajo delovanje in dosežke Občine Prevalje in 
naših ljudi na področjih gospodarstva, družbenih dejavnosti in druge zanimivosti našega okolja. Sredstva so 
predvidena v višini 4.600 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča so predračuni  

 

 

18039005 - Drugi programi v kulturi 
Opis podprograma 

Vsebina podprograma je upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih domov, nakup, gradnja in investicijsko 
vzdrževanje kulturnih zavodov in kulturnih domov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 

Dolgoročni 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 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43181634 - Rekonstrukcija knjižnice v DD 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva  v višini 67.000 EUR za dokončanje investicije Rekonstrukcija in razširitev knjižnice v Družbenem domu 
na Prevaljah. Sredstva so namenjena za dokončanje zaključnih del v objektu in dokončanje zunanje ureditve objekta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezav na projekt  št . OB175-07-0005 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki so planirana glede na predračune. 
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43181640 - Vzdrževanje Družbenega doma 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva za rekonstrukcijo in adaptacijo DD v višini 132.920 EUR in investicijski nadzor v višini 1.500 
EUR. Z investicijo je občina kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za kulturo. Na postavki so planirana še 
sredstva za plačilo obveznosti  - druge odškodnine in kazni - do Komunaprojekta v višini 330.641 EUR in sredstva 
zatekoče vzdrževanje poslovnega objekta. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte št. OB175-07-0004. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče za planiranje višine postavke predstavlja pisni dogovor s podjetje Komunaprojekt o poplačilu obveznosti 
do Komunaprojekta, potrjeni IP za investicijo, s katerim je občina kandidirala na javnem razpisu. 

43181648 - Upravljanje Družbenega doma 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 3.000 EUR planiramo za upravljanje Družbenega doma. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

43181649 - Ureditev Muzeja bralne značke 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glede na pisno pobudo za ureditev muzeja bralne značke na Prevaljah v predlogu proračuna za leto 2010 planiramo 
sredstva za realizacijo tega projekta. Realizacija projekta je predvidena v treh letih. V ta namen na postavki Ureditev 
Muzeja bralne značke planiramo sredstva za izvedbo prve faze projekta v letu 2010 v višini 2.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte OB175-09-0026. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev na postavki je planirana glede na finančno konstrukcijo projekta in zastavljen terminski plan. 

0045 - Javni zavod za kulturo, šport in turizem 

45181649 - Javni zavod za kulturo, šport in turizem 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 20.000 EUR. V letu 2010 predvidevamo ustanoviti javni zavod na področju kulture, 
športa in turizma. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Občina Prevalje glede na razvejano kulturno, športno dejavnost nujno potrebuje zavod, ki bo koordiniral vse te 
dejavnosti in aktivnosti. Posebej pomembno je , da bo upravljal z objekti in opremo v Družbenem domu in športnih 
objektih .Zavod bo imel možnost samostojno kandidirati za sredstva, za katera sedaj kot občina ni bilo mogoče. 

 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 
Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 - Programi športa 
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 

Zakon o športu, zakon o društvu. 

Dolgoročni 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 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43181710 - Financiranje športnih društev po programih 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru sredstev na proračunski postavki Financiranje športnih društev po programih v višini 60.000 EUR 
planiramo sredstva za športne programe različnih izvajalcev. Ta sredstva bodo po sprejetju Letnega programa športa 
za leto 2010 razdeljena skladno s pravilnikom, merili med posamezna športna društva in športne klube  na osnovi 
prijav na javni razpis po sprejetju proračuna občine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki so planirana v enaki višini kot v letu 2009. 

43181720 - Financiranje športa v vrtcih in šolah 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki Financiranje športa v vrtcih in šolah so planirana sredstva za financiranje športnih 
programov v šoli in vrtcu v višini 7.409 EUR. Iz te postavke se financirajo različni športni programi: ciciban 
planinec, plavalni tečaj, tečaj smučanja za predšolske otroke in športni programi Zlati sonček, Krpan, planinski 
krožek, šolska športna tekmovanja za osnovnošolce. Sredstva se razdelijo skladno s pravilnikom, merili na osnovi 
prijav na javni razpis po sprejetju proračuna občine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev na postavki je planirana glede na predlog finančnega načrta šole. 

43181735 - Vzdrževanje športnih objektov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu za leto 2010 na postavki Vzdrževanje športnih objektov planiramo sredstva za tekoče sprotno 
vzdrževanje športnih objektov v občini.  V okviru sredstev na tej postavki so planirana tudi sredstva za investicijsko 
vzdrževanje in izboljšave v višini 31.000 EUR za Ureditev spremljajočega športnega objekta Ugasle peči 1, 
Prevalje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte št. OB175-07-0027. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni 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, sredstva za 
investicijsko vzdrževanje pa glede na DIIP, s katerim je občina kandidirala na javnem razpisu. 

43181745 - Upravljanje telovadnice in športnih objektov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so zajeta sredstva za upravljanje telovadnice in športnih objektov v občini. Občina ima 
sklenjeno pogodbo o upravljanju z izvajalcem, ki je izbran na javnem razpisu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev na postavki je planirana glede na realizacijo v letu 2009. 

43181750 - Promocijske športne prireditve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 
Sredstva na proračunski postavki Promocijske športne prireditve v višini 1.086 EUR so namenjena za plačila 
drugega splošnega materiala in storitev. 

  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev na postavki je planirana glede na realizacijo v letu 2009. 

43181756 - Športni objekt Leše 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu za leto 2010 na postavki Športni objekt Leše planiramo sredstva za dokončanje investicije Ureditev 
športnega objekta na Lešah v višini 2.500 EUR. Nosilec investicijskega projekta Športno društvo Leše je za 
dokončanje investicije v letu 2009 kandidiralo na javnem razpisu Fundacije za šport, vendar niso bili uspešni. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte št. OB175-08-0028 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana glede na predračune. 

43181757 - Ureditev športnega centra Holmec 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen projekta je razvoj športnih aktivnosti za kvalitetno izkoriščanje prostega časa na športnih površinah športno 
rekreacijskega centra Holmec v neposredni bližini naravnih znamenitosti, ki združuje območje Dolge Brde, Belšaka, 
Lokovice in Poljane. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

18059002 - Programi za mladino 
Opis podprograma 

Vsebina podprogram je dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje društev, ki delajo z mladimi, sofinanciranje 
programov preživljanje prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o društvih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

Dolgoročni 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 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43181746 - Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki v višini 2.087 so planirana sredstva za različne programe otrok med počitnicami: 
plavanje, smučanje, drsanje ter različne programe, ki jih med počitnicami izvaja šola "Hura, prosti čas!" in drugi 
programi in delavnice. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev na postavki je planirana v višini 50% glede na leto 2009. 

 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja ter vseh oblik pomoči 
šolajočih. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
Opis glavnega programa 

Glavni program vsebuje varstvo in vzgojo predšolskih otrok, vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih 
oblik varstva in vzgoje otrok. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 - Vrtci 
Opis podprograma 

Vsebina podprograma je dejavnost javnih in zasebnih vrtcev(plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, 
dodatni programi v vrtcih), nakup, gradnje in vzdrževanje vrtcev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šolo, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o 
usmerjenju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o lokalni samoupravi. 
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Dolgoročni 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 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43191311 - Vrtec Prevalje-redna dejavnost 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z določili Zakona o vrtcih - Zvrt - UPB2 (Uradni list RS, št. 100/05 in 25/08) je občina dolžna zagotavljati 
sredstva za plačilo razlike med ceno programa vrtca ter plačilom staršev za otroke s stalnim bivališčem v Občini 
Prevalje.  Na podlagi finančnega načrta šole za Enoto Vrtec Prevalje  na postavki  za redno dejavnost Vrtca Prevalje 
planiramo sredstva v višini 669,012 EUR. Za pokrivanje razlike med polno ceno programa in plačilih staršev glede 
na to, v kateri plačilni razred so uvrščeni, bo občina v letu 2010 namenjala sredstva v višini 635.820 EUR.   
Postavke, ki ne sodijo po metodologiji v ceno programa (zaposlitev nad normativi oz. dogovorjeni program vrtca, 
zaposlitve na podlagi odločb o usmeritvi otrok, investicijsko vzdrževanje), so v proračunu zajete med transferi. Za 
pokrivanje plač in materialnih stroškov zaposlenim nad normativom bo občina v letu 2010 namenila sredstva v 
višini 28.192 EUR, za investicijski transfer pa 5.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte št. OB175-07-0058. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun višine postavke temelji na predlogu finančnega načrta šole za Enoto Vrtec Prevalje. 

43191312 - Novogradnja vrtca 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 
Na postavki Novogradnja vrtca v višini 96.800 EUR planiramo sredstva nakup poslovnih stavb v višini 30.000 
EUR, investicijski inženiring v višini 20.000 EUR in sredstva za izdelavo projektne dokumentacije vrtca v višini 
46.800 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte št. OB175-07-0059 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planiran glede na cenitev in predračune. 

43191320 - Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V predlogu proračuna za leto 2010 na postavki Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine v višini 48.015 EUR  
planiramo sredstva za sofinanciranje predšolske vzgoje za otroke, ki obiskujejo vrtec izven naše občine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana glede na realizacijo v letu 2009. 

43191321 - Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na osnovi sprejete zakonodaje s področja predšolske vzgoje na posebni proračunski postavki glede na finančni načrt 
javnega zavoda planiramo sredstva za sofinanciranje bolnišničnega oddelka v letu 2010 v višini 1.749 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče za planiranje višine postavke je predlog finančnega načrta javnega zavoda. 
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1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
Opis glavnega programa 

Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega 
srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 - Osnovno šolstvo 
Opis podprograma 

Vsebina podprograma je financiranje materialnih stroškov v osnovnih šolah, dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, 
varstvo vozačev, nakup, gradnja  in vzdrževanje osnovnih šol. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o snovni šolo, 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. 

Dolgoročni 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 

0041 - Oddelek za proračun in finance 

41191214 - Leasing za nepremičnino (telovadnica) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 96.617 EUR za poplačilo leasinga. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt št. OB175-07-0014. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Leta 2000 smo najeli Leasing za poplačilo obveznosti pri izgradnji športne dvorane, v letošnjem letu bomo poplačali 
zadnji obrok. 

 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43191210 - Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno s sprejeto zakonodajo s področja financiranja šolstva  v proračunu  za leto 2010 planiramo sredstva v na 
postavki Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje v višini 264.038  EUR. Na tej postavki so zajeta sredstva za 
dogovorjeni program šole skladno z izdanim soglasjem k sistemizaciji OŠ in sredstva za programe javnih del, ki jih 
bo v letu 2010 izvajala šola. Občina bo sofinancirala dogovorjeni delež (30%) programa javnih del, sredstva v višini 
70% pa zagotavlja Zavod RS za zaposlovanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni  navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev na postavki je planirana glede na finančni načrt šole. 
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43191216 - Investicijsko vzdrževanje šole 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V predlogu proračuna za leto 2010 planiramo sredstva v višini 15.000 EUR za investicijsko vzdrževanje šole. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte št. OB175-08-0039 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana glede na finančni načrt šole. 

43191226 - Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki planiramo sredstva za nakup računalnikov in računalniške opreme za osnovno šolo. Šola se 
je za nakup opreme prijavila na javni razpis Ministrstva za šolstvo in šport, ki bo sofinanciralo nakup opreme. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte št. OB175-07-0010. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana glede na finančni načrt šole. 

43191231 - Juričev Drejček 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 
Za financiranje osnovnega šolstva v predlogu proračuna za leto 2010 namenjamo še sredstva na proračunski 
postavki Sofinanciranje dejavnosti OŠ Juričev Drejček v višini 8.427 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana glede na predlog finančnega načrta javnega zavoda. 

43191237 - Tretja osnovna šola SG 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno s sprejeto zakonodajo s področja financiranja šolstva  v proračunu  za leto 2010 planiramo sredstva v na 
postavki Tretja OŠ Slovenj Gradec v višini 614 EUR. Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana glede na predlog finančnega načrta javnega zavoda. 

43191238 - Ekološka in energetska sanacija OŠ objektov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu občine za leto 2010 na postavki Ekološka in energetska sanacija OŠ objektov planiramo sredstva v 
višini 15.000 EUR za ekološko in energetsko sanacijo šolskih objektov. Projekt ekološke in energetske sanacije se 
nadaljuje še v letu 2011 in 2012. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte št. OB175-08-0049. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina projekta izhaja iz predračunov. 
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0060 - Krajevna skupnost Leše 

60190008 - Novoletna obdaritev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 200 EUR, kor transfer Osnovni šolo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Krajevna skupnost pomaga pri izvedbi obdaritve otrok na podružničnih šolah. 

0070 - Krajevna skupnost Šentanel 

70190006 - Novoletna obdaritev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

19039002 - Glasbeno šolstvo 
Opis podprograma 

Vsebina podprogram je financiranje materialnih stroškov glasbenih šol, dodatni programi v glasbenih šolah, nakup, 
gradnja in vzdrževanje glasbenih šol. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o glasbenih šolah, Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni 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 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43191232 - Glasbena šola Ravne na Koroškem 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za financiranje glasbeno šolstvo v predlogu proračuna za leto 2010 namenjamo sredstva na proračunski postavki 
Glasbena šola Ravne na Koroškem v višini 17.160 EUR.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana glede na predlog finančnega načrta javnega zavoda Glasbena šola Ravne na Koroškem. 
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19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo 
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. 

Dolgoročni 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 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43191233 - Gimnazija Ravne (gibanje mladi raziskovalci Koroške) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru sredstev za splošno srednje in poklicno šolstvo na proračunski postavki Gimnazija Ravne  planiramo 
sredstva v višini 418 EUR za sofinanciranje projekta Gibanje mladi raziskovalci Koroške. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ključ sofinanciranja projekta izhaja iz predloga finančnega načrta projekta, ki ga je pripravila Gimnazija Ravne. 

 

1904 - Terciarno izobraževanje 
Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje zagotavljanja prostorskih pogojev za višješolsko in visokošolsko 
izobraževanje. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19049002 - Visokošolsko izobraževanje 
Opis podprograma 

Vsebina podprograma vključuje nakup, gradnjo in vzdrževanje visokih šol. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dolgoročni 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 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43191235 - Kovivis 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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1905 - Drugi izobraževalni programi 
Opis glavnega programa 

Drugi izobraževali programi vključujejo sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19059001 - Izobraževanje odraslih 
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 

Dolgoročni 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 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43191234 - Teden vseživljenjskega učenja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 
V predlogu proračuna za leto 2010 planiramo sredstva v višini 650 EUR za sofinanciranje projekta  TVU - Tedna 
vseživljenjskega učenja. V okviru projekta potekajo različne oblike izobraževanja in druge dejavnosti Univerze za 
tretje življenjsko obdobje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v enaki višini kot v letu 2009. 

 

1906 - Pomoči šolajočim 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje pomoč v osnovnem šolstvu (subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih 
potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in 
nazaj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o osnovni šolo, Zakon o lokalni samoupravi. 
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Dolgoročni 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 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43191220 - Prevozi šolskih otrok 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Prevalje je skladno z Zakonom o osnovni šoli dolžna zagotavljati brezplačen prevoz učencem, katerih stalno 
bivališče je od šole oddaljeno več kot štiri kilometre. Za potrebe prevozov šolskih otrok so v predlogu proračuna za 
leto 2010 na področju pomoči šolajočim, na postavki prevozi šolskih otrok planirana sredstva  v višini 199.500 
EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni 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. 

43191222 - Regresiranje potovanj mladine 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki Regresiranje potovanj mladine v višini 10.150 EUR so namenjena sofinanciranju 
prevozov osnovnošolskih otrok na različna šolska tekmovanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana glede na predlog finančnega načrta javnega zavoda, glede na realizacijo v letu 2009 z 
upoštevanjem 1,5% povišanja. 

43191223 - Subvencioniranje šole v naravi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 
Sredstva na proračunski postavki Sofinanciranje šole v naravi v višini 4.354 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 proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana glede na predlog finančnega načrta javnega zavoda 

43191224 - Subvencioniranje šolske prehrane 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki Subvencioniranje šolske prehrane v višini 5.665 EUR so namenjena 
subvencioniranje šolske prehrane  za osnovnošolske otroke. Šolsko prehrano skladno s sprejeto zakonodajo in 
pravilnikom subvencionira tudi Ministrstvo za šolstvo in šport. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana glede na predlog finančnega načrta javnega zavoda, glede na realizacijo v letu 2009 z 
upoštevanjem 1,5% povišanja. 
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43191225 - Denarne nagrade in priznanja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V predlogu proračuna za leto 2010 na postavki Denarne nagrade in priznanja planiramo sredstva v višini 4.259 EUR 
za projekt bralne značke v šoli, za projekt raziskovane naloge, ipd. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana v enaki višini kot v letu 2009. 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni 
družinam, starim, nejrevnejšemu sloju prebivalstva, telesno in duševno prizadetim osebam in zasvojenim osebam. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2002 - Varstvo otrok in družine 
Opis glavnega programa 

Glavni program vsebuje varstvo otrok in družine,  vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem 
nivoju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 
Opis podprograma 

Vsebina podprograma je pomoč staršem ob rojstvu otroka. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu. 

Dolgoročni 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 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43201401 - Denarna pomoč ob rojstvu otroka 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na področju varstva otrok in družine v predlogu proračuna za leto 2010 planiramo sredstva v višini 13.000 EUR za 
enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka. Sredstva se dodeljujejo upravičencem na podlagi pravnomočnih odločb.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na proračunski postavki  so planirana v enaki višini kot v letu 2009. 
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2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
Opis glavnega programa 

Glavni program vsebuje izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje v centrih za socialno 
delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju in institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in 
zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049001 - Centri za socialno delo 
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 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni 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 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43201477 - 11. šola šala 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V predlogu proračuna za leto 2010 na področju sociale planiramo sredstva na proračunski postavki  11 šola-šala v 
višini 1.613 EUR. Program med počitnicami za otroke organizira Center za socialno delo. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana glede na predlog finančnega načrta, ki ga je pripravil Centre za socialno delo Ravne na 
Koroškem. 

  

  

 

 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 
Opis podprograma 

Vsebina podprograma vsebuje socialno varstvo invalidov(financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih 
centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi. 
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Dolgoročni 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 

0041 - Oddelek za proračun in finance 

41201419 - Družinski pomočnik 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 9.491 EUR za obračun nadomestila plače enega družinskega pomočnika. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu mora občina glede na odločbo Centra za socialno delo zagotoviti sredstva 
za plače za družinske pomočnike. V proračunu 2010 je predvidena plača za enega zaposlenega kot družinski 
pomočnik. 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43201432 - Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru sredstev za izvajanje programov socialnega varstva za regresiranje oskrbe v javnih zavodih v predlogu 
proračuna za leto 2010 planiramo sredstva za regresiranje oskrbe v posebnih zavodih v višini 20.300 EUR. Sredstva  
se nakažejo zavodu skladno s pravnomočno odločbo pristojnega centra za socialno delo in na podlagi izstavljenih 
računov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev na proračunski postavki za namen regresiranja oskrbe socialnega varstva starih in invalidov je  
planirana glede na realizacijo v letu 2009. 

43201433 - Regresiranje oskrbe v domovih – delo varstveni center 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru sredstev za izvajanje programov socialnega varstva za regresiranje oskrbe v javnih zavodih v predlogu 
proračuna za leto 2010 planiramo sredstva za regresiranje oskrbe v delo varstvenih centrih v višini 21.112 EUR. 
Sredstva  se nakažejo zavodu skladno s pravnomočno odločbo pristojnega centra za socialno delo in na podlagi 
izstavljenih računov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev na proračunski postavki za namen regresiranja oskrbe socialnega varstva v delo varstvenih centrih 
je  planirana glede na realizacijo v letu 2009. 

 

20049003 - Socialno varstvo starih 
Opis podprograma 

Vsebina podprograma je socialno varstvo starih (financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, 
dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v 
domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu, preživninsko varstvo kmetov. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni 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 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43201420 - Oskrba na domu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 
Izračuni na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev  in Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev  ter preračuni zavezancev za doplačilo kažejo, da bo 
morala občina za izvajanje programa socialne oskrbe na domu v letu 2010 zagotoviti sredstva v višini 45.136 EUR ( 
upoštevana je 50% subvencija cene in doplačila k ceni storitve glede na plačilne sposobnosti posameznega 
uporabnika storitve na podlagi izračuna, ki ga pripravi CSD). Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 
oskrba na domu v okviru sredstev za programe  socialnega varstva starih.  V okviru sredstev na proračunski postavki 
pomoč na domu občina poleg subvencioniranja cene storitve socialne oskrbe na domu zagotavlja tudi delež sredstev 
za  vodenje programa oskrba na domu. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana glede na predlog finančnega načrta, ki ga je pripravil Centre za socialno delo Ravne na 
Koroškem. 

43201431 - Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru sredstev za izvajanje programov socialnega varstva starih za regresiranje oskrbe v  javnih zavodih v 
predlogu proračuna za leto 2010 planiramo sredstva za regresiranje oskrbe v splošnih zavodih v višini  42.275 EUR. 
Sredstva  se nakažejo zavodu skladno s pravnomočno odločbo pristojnega centra za socialno delo in na podlagi 
izstavljenih računov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev na proračunski postavki za namen regresiranja oskrbe socialnega varstva v splošnih zavodih je  
planirana glede na realizacijo v letu 2009. 

 

43201435 - Dom starejših Na Fari 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Med programi socialnega varstva starih v predlogu proračuna planiramo sredstva na proračunski postavki Dom 
starejših na Fari v višini 4.000 EUR. Na postavki so planirana sredstva za sofinanciranje programa javnega dela v 
letu 2010, katerega izvajalec je Dom starejših na Fari. Program je s strani Zavoda RS za zaposlovanje sofinanciran v 
višini 70%, preostali delež  sofinanciranja programa bo krila Občina Prevalje iz proračuna. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana glede na predlog, ki ga je podal Dom starejših na Fari. 
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20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje enkratne denarne pomoči zaradi materialno ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja 
(subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez 
dedičev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o socialnem varstvu. 

Dolgoročni 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 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43101486 - Pogrebni stroški za umrle brez dedičev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno s sprejeto zakonodajo je občina dolžna kriti pogrebne stroške  za umrle brez  dedičev. Za ta namen so v 
proračunu planirana sredstva v višini 1.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana v enaki višini kot v letu 2009. 

43171435 - Subvencioniranje najemnin 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stanovanjski zakon v 121. členu določa, da je do subvencioniranja najemnine upravičen najemnik v neprofitnem 
stanovanju, namenskem najemnem stanovanju do višine neprofitne najemnine ali bivalni enoti, namenjeni 
začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, če njegov dohodek in dohodek oseb, ki so 
navedene v najemni pogodbi, ne presega višine njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30% njihovega 
ugotovljenega dohodka in za znesek najemnine. Ugotovljeni dohodek je dejanski mesečni dohodek  najemnika in 
oseb, ki so navedene v najemni pogodbi in z njim v stanovanju prebivajo in se ugotavlja na način, kot ga za 
ugotavljanje upravičenosti do subvencionirane najemnine določajo predpisi Zakona o socialnem varstvu  (Ur.l. RS, 
št. 3/07 -UPB2, Odl. US, Ur. l. RS, št. 122/07) in Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih 
stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/03, 142/04 ter 
99/2008). Sredstva so predviden v višini 44.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni naveza ve na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Povprečno število upravičencev v letu 2009 je 54. 

 

43201476 - Socialna pomoč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V predlogu proračuna za leto 2010 sov okviru sredstev  za programe socialnega varstva materialno ogroženih 
planirana sredstva na proračunski postavki Socialna pomoč v višini 10.000 EUR za denarno socialno pomoč. 
Sredstva denarne socialne pomoči se dodelijo upravičencem na podlagi pravnomočne odločbe in skladno s sprejetim 
pravilnikom. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na proračunski postavki so planirana glede na realizacijo v letu 2009. 

 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sodelovanje s nevladnimi organizacijami(sofinanciranje društev s področja socialnega 
varstva:rdeči križ Slovenije, Karitas, Društvo za pomoč duševno prizadetim, Društvo slepih, gluhih, paraplegikov, 
distrofikov, diabetikov). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o Rdečemu križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni 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 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

43201450 - Financiranje društev na področju sociale in zdravstva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na področju socialnega varstva  drugih ranljivih skupin v predlogu proračuna na postavki Financiranje društev na 
področju sociale in zdravstva planiramo sredstva v višini 10.000 EUR. Sredstva bodo po sprejetju proračuna občine 
razdeljena skladno s pravilnikom, merili med posamezne izvajalce teh programov  na osnovi prijav na javni razpis. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 Sredstva na postavki so povišana za 86,1% glede na leto 2010. 

43201521 - Rdeči križ (plače) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na področju socialnega varstva drugih ranljivih skupin v predlogu proračuna za leto 2010 planiramo sredstva za 
plačo zaposlenega na Območne izpostave RK Ravne na Koroškem v višini 9.032 EUR. Sredstva za plačo glede na 
dogovorjeni ključ sofinanciranja pokrivajo vse  štiri Občine Mežiške doline. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana glede na predlog finančnega načrta Območne izpostave RK Ravne na Koroškem. 

43201524 - Letovanje otrok na Krku 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V predlogu proračuna za leto 2010 na proračunski postavki Letovanje otrok na Krku v višini 1.700 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 proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je planirana glede na predlog finančnega načrta Območne izpostave RK Ravne na Koroškem. 
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22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema upravljanje z javnim dolgom na občinski ravni. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 - Servisiranje javnega dolga 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in 
sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna (glavnica za odplačilo 
dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na 
domačem trgu kapitala, obresti id kratkoročnih kreditov najetih na domačem trgu kapitala). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin. 

Dolgoročni 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 

0041 - Oddelek za proračun in finance 

41221101 - Odplačilo kredita (glavnica in obresti) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 14.423 EUR za odplačilo 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Za že sklenjene kreditne pogodbe imamo amortizacijske načrte. Za predvideni kredit smo ocenili tudi obresti. 

 

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje stroške obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah in zakon o financiranju občin. 
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Dolgoročni 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 

0041 - Oddelek za proračun in finance 

41221102 - Stroški odobritve kredita in stroški vodenja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena v višini 1.200 EUR za odobritev novega kredita in vodenje kreditov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, 
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, 
živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne 
rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene  s sprejetjem proračuna in so 
nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 

Opis glavnega programa 

Vsebina programa vsebuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, 
snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živaljske ali rastlinske 
bolezni in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23029001 - Rezerva občine 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o  odpravi posledic naravnih nesreč. 
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Dolgoročni 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 

0041 - Oddelek za proračun in finance 

41232712 - Rezerva občine 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 15.000 EUR. V skladu s 48. členom ZJF se oblikuje proračunska rezerva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic, naravnih nesreč. 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 
V Računu finančnih terjatev in naložb v letu 2010 ne predvidevamo prejema vračil danih posojil niti ne prodaje 
kapitalskih deležev, zato račun financiranja v letu 2010 ne izkazuje stanja.
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C - Račun financiranja 
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter 
obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za 
financiranje prioritetnih nalog občine. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov 
financiranja 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 - Servisiranje javnega dolga 
Opis glavnega programa 

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje 
občinskega proračuna ter upravljanja z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga. 

 

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

Zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,   spremljanje 
zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju, zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna. 

 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

Opis podprograma 

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance 
odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala ter obresti 
od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o javnih financah,  Zakon o financiranju občin,  Pravilnik o postopkih zadolževanja občin 
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Dolgoročni 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 

Z leto 2010 predvidevamo poplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2010 v skladu s sklenjenimi kreditnimi 
pogodbami. 

 

0041 - Oddelek za proračun in finance 

41221101 - Odplačilo kredita (glavnica in obresti) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 14.423 EUR za odplačilo obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov poslovnim 
bankam in javnim skladom. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Za že sklenjene kreditne pogodbe imamo amortizacijske načrte. Za predvideni kredit smo ocenili tudi obresti. 
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I I I .  
N AČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

 

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

16039001 - Oskrba z vodo 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

18059001 - Programi športa 

19039001 - Osnovno šolstvo 

0041 - Oddelek za proračun in finance 

19039001 - Osnovno šolstvo 

OB175-07-0014 - Leasing za nepremičnino (telovadnica) 
Namen in cilj 
Odplačilo leasinga na nepremičnino - telovadnica. 

Stanje projekta 
Zaključek v letu 2010. 
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0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB175-07-0016 - Nakup opreme za CZ 
Namen in cilj 
Nakup opreme za potrebe CZ. 

Stanje projekta 
Izvedba projekta: 2007-2013. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB175-07-0017 - Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje 
Namen in cilj 
Zagotovitev potrebnih sredstev za delovanje PGD Prevalje. 

Stanje projekta 
Izvedba projekta: 2009-2013. 

OB175-09-0020 - Projekt 112 
Namen in cilj 
Cilji projekta: nakup gasilskega avtomobila, termo kamere in IKT opreme. Nosilec projekta je Občina Prevalje, 
partner: MO Pliberk, Avstrija. Izvedba projekta: 2010-2011. 

Stanje projekta 
Izvedba projekta: 2010-2011. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB175-07-0021 - Cesta Suhi vrh 
Namen in cilj 
Namen je finančna realizacija lokalne ceste Suhi vrh v višini 21.000 EUR. Dela niso bila v celoti prevzeta. Izvajalec 
mora v garancijskem roku izvesti sanacijo. 

Stanje projekta 
Projekt se izvaja. 

OB175-07-0023 - Cesta Fara-Stražišče 
Namen in cilj 
 

Stanje projekta 
Pričetek projekta je v letu 2011. 

OB175-07-0027 - Cesta Dolga Brda - Skuk 
Namen in cilj 
Namen je rekonstrukcija-asfaltiranje cestnega priključka, ki vodi do stanovanjskih hiš in vikend cone. 

Stanje projekta 
Projekt je predviden v letu 2010-2011. 
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OB175-07-0069 - Cesta Gonje-Žaže-Brinjeva gora 
Namen in cilj 
Rekonstrukcija lokalne ceste izvedba pločnika javne razsvetljave in odvodnjavanje. 

Stanje projekta 
Projekt je v pripravi. 

OB175-07-0071 - Cesta - Žagar-Kot 
Namen in cilj 
Ureditev cestne infrastrukture na območju Kota. 

Stanje projekta 
Projekt je v izvedbi. 

OB175-07-0076 - Cesta Nicina 
Namen in cilj 
Ureditev cestne infrastrukture na območju Nicine. 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi priprave. 

OB175-08-0002 - Cesta in parkirišče na Barbaro 
Namen in cilj 
Ureditev cestne infrastrukture na območju pokopališča sv.Barbara. 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi priprave. 

OB175-08-0007 - Cesta Stražnica - Holmec 
Namen in cilj 
Ureditev cestne infrastrukture na območju Holmca. 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi priprave. 

OB175-08-0008 - Cesta Zagrad - Kot 
Namen in cilj 
Ureditev cestne infrastrukture na območju Kota in povezave v smeri Leše. 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi priprave. 

OB175-08-0033 - Zemeljski usadi na cestah 
Namen in cilj 
Sanacija zemeljskih usadov  na lokalnih cestah v občini Prevalje. 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi izvajanja. 



 

Stran 102 od 113 

OB175-08-0046 - Ureditev vaškega jedra II - Nove Bajte 
Namen in cilj 
Ureditev odseka Jelen Nove Bajte in Leše-Mežica. Po projektu je predvidena rekonstrukcija cestišča, 
odvodnjavanje, obnova vodovoda, rekonstrukcija kanalizacije, v drugi fazi izgradnja čistilne naprave in sanacija 
plazu z izvedbo škarpe. 

Stanje projekta 
Projekt je v pripravi. 

OB175-08-0047 - Cesta v zaselku Prisoje - Gasilski dom 
Namen in cilj 
Pridobitev projektne in investicijske dokumentacije. 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi priprave. 

OB175-09-0010 - Celovita ureditev mestnega jedra Prevalj 
Namen in cilj 
Ureditev mestnega jedra Prevalje. Projekt je dvoleten. Po projektu je predvidena ureditev parkovnih površin v centru 
Prevalj, uredite območja avtobusne postaje in ureditev območja pri zdravstvenem domu, rekonstrukcija dovozov 
parkirišč in uredite otroškega igrišča. 

Stanje projekta 
Projekt je v pripravi. 

OB175-09-0011 - Cesta vaško jedro (Kanalizacija in vodovod) 
Namen in cilj 
Na območju vaškega jedra moramo dodatno sanirati kanalizacijske vode in dotrajani vodovod. 

Stanje projekta 
Projekt je v izvajanju. 

OB175-09-0019 - Ureditev odvodnjavanja kategorizirani mak.cest 
Namen in cilj 
Glavni problem stroškov vzdrževanja lokalnih cest je slabo in dotrajano odvodnjavanje. V letu 2010 smo predvideli 
poseben projekt, za odvodnjavanje makadamskih cest v smislu ureditve prepustov in obcestnih jarkov. 

Stanje projekta 
Projekt je v pripravi. 

OB175-09-0029 - Ureditev turističnega območja Volinjek 
Namen in cilj 
Predvidevamo rekonstruirati cesto Leše Mežica. Projekt nameravamo prijaviti Agenciji za kmetijske trge in 
pričakujemo  50 % sofinanciranje (neto). 

Stanje projekta 
Izvajanje projekta v letu 2011. 
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13029003 - Urejanje cestnega prometa 

OB175-07-0028 - Parkirišče Prevalje (ureditev centra) 
Namen in cilj 

Stanje projekta 

OB175-08-0034 - Prometna signalizacija - cestne ovire 
Namen in cilj 
Ureditev prometne signalizacije na območju občine Prevalje. 

Stanje projekta 
projekt je v fazi izvajanja. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

OB175-07-0029 - Novogradnja javne razsvetljave 
Namen in cilj 
Novogradnjo javne razsvetljave predvidevamo na območju Holmca, Šentanela in Prevalj. 

Stanje projekta 
Projekt je aktiven. 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

OB175-07-0030 - Projekt ureditev glavne ceste G2-112/1255 Poljana- 
Namen in cilj 
Občina Prevalje je podpisala sporazum z Ministrstvom za promet o rekonstrukciji glavne ceste GII na odseku Spar 
Krožišče. Investicija je ocenjena na 3.5 mio. EUR od tega je predviden strošek za Občino Prevalje 1.1 mio. EUR. 
Projekt za gradnjo je v recenziji, predvidevamo, da bo Ministrstvo dela razpisalo sredi leta 2010. Po projektu je 
predvidena ureditev Krožišča pri Peku, izvedba obojestranskih pločnikov in kolesarskih stez, obnova vozišča z 
izvedbo tretjih zavijalnih pasov, izvedba odvodnjavanja, obnova vodovodnega in kanalizacijskega sistema ter 
prestavite  TK in energetskih vodov in plinovoda. Projekt je dvoleten. 

Stanje projekta 
Projekt je v pripravi. 

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 pričeli 
izvajati v mesecu novembru 2009, konec del so predvideli konec junija 2010. Po projektu je predvidena 
rekonstrukcija vozišča, ureditev pločnika, avtobusnih postaj, križišča proti Šentanelu in odvodnjavanje ter javna 
razsvetljava. 

Stanje projekta 
Projekt se izvaja. 

OB175-08-0012 - Kolesarska steza Prevalje - Štopar 
Namen in cilj 
Ureditev kolesarske steze na relaciji Prevalje - Štopar. 

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. 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi priprave. 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

OB175-09-0009 - OIC LESNA PREVALJE 
Namen in cilj 
Ureditev komunalne infrastrukture industrijske cone OIC LESNA PREVALJE. 

Stanje projekta 
Izvedba projekta v l. 2012. 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

OB175-07-0036 - Regijsko odlagališče-KOCEROD 
Namen in cilj 
Ureditev regijskega centra KOCEROD na Koroškem. 

Stanje projekta 
Projekt se izvaja. 

OB175-09-0021 - Subvencija cene komunalnih storitev 
Namen in cilj 
V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih  gospodarski služb, varstva 
okolja je predvideno, da če prodajne cene na ravni posamezne gospodarske javne službe (GJS) pokrivajo vseh 
upravičenih stroškov izvajanja teh GJS lahko najemodajalec pokriva najemojemalcu razliko do nepokrite najemnine 
s subvencijo  

Stanje projekta 
Projekt je v pripravi. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB175-07-0039 - Odvajanje in čiščenje odpadnih vod 
Namen in cilj 
Ureditev sistema odpadnih vod v občini Prevalje. V tem projektu so predvideni stroški za izdelavo idejnega projekta 
za izdelavo skupne čistilne naprave, ki jih moramo pokriti do družbe Petrol v višini 83.000 EUR. Razlika je 
predvidena za izdelavo idejnih projektov in PGD za samostojno čistilno napravo. 

Stanje projekta 
Projekt je v izvajanju. 
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OB175-08-0001 - Kolektor Prevalje 
Namen in cilj 

Stanje projekta 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

OB175-08-0005 - Zamenjava salonitnih cevi daljinskega vodovoda 
Namen in cilj 

Stanje projekta 
Projekt je predviden 2012. 

OB175-08-0006 - Posodobitev vodovodnih sistemov v Mežiški dolini 
Namen in cilj 
Posodobitev vodovodnih sistemov v Mežiški dolini. 

Stanje projekta 
Projekt je predviden v 2011. 

OB175-08-0032 - Vodnogospodarski ukrepi 
Namen in cilj 
Izvajanje vodnogospodarskih ukrepov v občini Prevalje., v skladu s programom, ki ga uskladimo z Agencijo RS za 
okolje. 

Stanje projekta 
Projekt je v izvajanju. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

OB175-07-0062 - Ureditev območja Polje 
Namen in cilj 

Stanje projekta 
Projekt je predviden v letu 2011. 

OB175-07-0063 - Občinski prostorski načrt (ex. strategija) 
Namen in cilj 
V letošnjem letu naj bi zaključili postopek izdelave občinskega prostorskega načrta(OPN). Dokument naj bi sprejeli 
v drugi polovici 2010. 

Stanje projekta 
Projekt se izvaja. 

16039001 - Oskrba z vodo 

OB175-07-0042 - Vodovod Stražišče 
Namen in cilj 
Ureditev vodovoda na območju Stražišča. 

Stanje projekta 
Projekt se bo izvajal v letu 2011. 
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OB175-07-0075 - Vodovod Črnec 
Namen in cilj 
Ureditev vodovoda Črnec. Projekt je dvoleten. Smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. 

Stanje projekta 
Projekt se izvaja. 

OB175-08-0038 - Vodovod Leše vzhod 
Namen in cilj 
Ureditev vodovoda na območju Leš. 

Stanje projekta 
Projekt se bo izvajal 2012-2013. 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

OB175-07-0045 - Otroška igrišča 
Namen in cilj 
Ureditev otroških igrišč v občini Prevalje. 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi izvajanja. 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

OB175-07-0082 - Nakup stanovanj 
Namen in cilj 
Predviden je nakup stanovanj v zaselku Perzonali. 

Stanje projekta 
Projekt je v pripravi. 

OB175-09-0022 - Objekt Pod gonjami 30 
Namen in cilj 
V letu 2010 moramo rekonstruirati objekt, ki ga bomo zamenjali za objekt na območju predvidenega Krožišča pri 
Peku. 

Stanje projekta 

 Projekt se izvaja. 

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve 

06039001 - Administracija občinske uprave 

OB175-07-0046 - Nakup pis. opreme in računal. ter telekom. Opreme 
Namen in cilj 
Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekomunikacijske opreme za potrebe občinske uprave. 

Stanje projekta 
Izvedba projekta: 2007-2013. 
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11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

OB175-07-0047 - Kompleksne subvencije v kmetijstvu 
Namen in cilj 
Na področju kmetijstva v Občini Prevalje so med programe reforme kmetijstva in živilstva vključene kompleksne 
subvencije v kmetijstvu. Ukrepi na področju kmetijstva se sofinancirajo na podlagi sprejetega Pravilnika o 
dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini 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 območij 

OB175-09-0012 – Prevalje – tourism .si 
Namen in cilj 
Nosilec projekta je Občina Prevalj. Partner v projektu je TIC Prevalje. Projektne aktivnosti: vzpostavitev portala, 
izvedba tečajev in izdelava promocijskega in učnega materiala. 

Stanje projekta 
Projekt se bo izvedel v celotni v letu 2010, od 11.01.2010 do 31.05.2010. 

OB175-09-0014 - Strategija razvoja turizma v Mežiški dolini 
Namen in cilj 
Nosilec projekta je LAS Mežiške doline, partnerji Občine: Prevalje, Ravne na Koroškem, Mežica in Črna na 
Koroškem. Cilj projekta je izdelava dokumenta Strategija razvoja turizma v Mežiški dolini. Projekt je ocenjen v 
višini 21.120,00 . 

Stanje projekta 
Projekt se bo izvedel v celotni v letu 2010. 

OB175-09-0016 - Muzej starega orodja v kozolcu na Prevaljah 
Namen in cilj 
Nosilec projekta je Občina Prevalj. Partner v projektu je Turistično društvo Poljana. Projektne aktivnosti: ureditev 
lesenega tlaka v kozolcu na Poljani, ki je vpisana v register nepremične dediščine, Kozolec pri cerkvi - EŠD 7704. 

Stanje projekta 
Projekt se bo izvedel v celotni v letu 2010. 

OB175-09-0017 - Spoznajmo življenje čebel 
Namen in cilj 
V projektu sodelujejo Čebelarsko društvo Prevalje, Sadjarsko društvo Prevalje in nosilec projekta Občina Prevalje. 
Projektne aktivnosti: ureditev čebelarskega vrta (ureditev okolice Čebelarsko sadjarskega učnega centra), izvedba 
delavnic na temo spoznajmo življenje čebel in izdelava promocijskega in učnega materiala. 

Stanje projekta 
Projekt se bo izvedel v celotni v letu 2010, od 1.04.2010 do 30.06.2010. 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

OB175-08-0044 - Širokopasovno omrežje elektronskih telekomunikacij 
Namen in cilj 
Pridobitev projektne in investicijske dokumentacije. 
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Stanje projekta 
Projekt je v fazi izvajanja. 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

OB175-09-0028 - Upravljanje znanja v tehnoloških parkih 
Namen in cilj 
Projekt je namenjen izmenjavi izkušenj pri upravljanju poslovnih lokacij, ki imajo tehnološki značaj. V sodelovanju 
različnih evrospkih akterjev iz tehnološke, akademske in javne sfere se bo izrazil vliv na razvojne politike, ki bodo v 
končni fazi rezultirale transfer upravljalskega znanja v smislu nastajanja novih podjetij in novih delovnih mest. Cilji 
projekta: 1. krepitev povezovanja med ključnimi nosilci razvojnih politik na področju tehnoloških lokacij : 
institucije znanja, podporno okolje in lokalne skupnosti; 2. identifikacija in prenos dobrih praks pri upravljanju 
tehnoloških lokacij v širšem EU prostoru; 3. Implementacija sistema upravljanja znanja preko pilotnih aktivnosti; 4. 
Vzpostavitev trajnih mehanizmov transferja razvojno-raziskovalnih aktivnosti na trg. Nosilec projekta je Leibniz-
Institute for Regional Development and Structural Planning, partnerji so: Berlin Government, represented by Senate 
Department for Economy, Technology and Womens Issues; WISTA-Management GmbH; Department of 
Geography at the Humboldt-University of Berlin; Lower Silesia Voivodship; Wrocaw Technology Park; Centre for 
European Regional and Local Studies (EUROREG), University of Warsaw; TRC Koroška d.o.o.; RRA Koroška … 

Stanje projekta 
Projekt je potrjen s strani EU- program Interreg IV.C in se bo izvajal v letih 2010, 2011 in 2012. Podpis pogodbe se 
predvideva v začetku l. 2010, projekt bo trajal 36 mesecev. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

OB175-08-0024 - Geopark-leški rudarji 
Namen in cilj 
Predmet investicije: -ureditev strehe, fasade in spominske sobe na objektu kulturne rudarske dediščine pozivnica na 
Lešah, -ureditev rudarske kapele na Lešah, ki uprizarja motive iz življenja rudarjev, -ureditev vhoda v Franciscusov 
rov: ureditev dostopa, parkirnih mest za obiskovalce, ureditev razsvetljave, -postavitev info tabel na turistični 
rudarski poti, -postavitev panoramske karte na Lešah, -postavitev urbane opreme na turistični rudarski poti, -
izdelava projektne in investicijske dokumentacije. Tehnični podatki: izvedba investicijsko vzdrževalnih del na 
turistični rudarski poti, postavitev urbane opreme, info-tabel in panoramskih kart, izdelava projektne in investicijske 
dokumentacije. Za izvedbo del na objektih kulturne dediščine investitor Občina Prevalje namerava predhodno 
pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Zavoda za varstvo narave. 

Stanje projekta 
Izvedba projekta: 2010-2012. 

OB175-08-0041 - Tematska pot na Brinjevo goro 
Namen in cilj 
Občina Prevalje bo uredita Tematsko pot, prijavila se bo na Javni razpis Ministrstva za Kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, na ukrep 323. Projektni partner je Občina Ravne na Koroškem. 

Stanje projekta 
Projekt je v pripravi. 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

OB175-07-0052 - Ureditev sterilizacije-prostori in oprema 
Namen in cilj 
Zdravstveni dom Ravne na Koroškem opravlja socialno, higiensko, epidemieloško in zdravstveno-ekološko 
dejavnost za območje Mežiške doline in Občine Dravograd. Cilj investicije je v skladu z zakonskimi podlagami za 
izvajanje zdravstvene dejavnosti funkcionalno urediti prostore sterilizacije, v sklopu Zdravstvenega Doma Ravne in 
s tem trajno rešiti prostorsko problematiko izvajanja te dejavnosti na celotnem območju Mežiške doline. Investicija 
načrtuje obnovo prostorov sterilizacije, zamenjavo zastarelih in po kapacitetah neustrezne strojne in elektro 
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instalacij. Investicijski stroški: gradbena prenova, oprema (avtoklav, laboratorijska oprema, pohištvena oprema), 
investicijsko - tehnična dokumentacija in nadzor nad gradnjo. Nosilec projekta je ZD Ravne na Koroškem, partnerji 
Občine: Prevalje, Ravne, Mežica, Črna. Celotna vrednost investicije - 175.075,00. 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi izvedbe. 

OB175-08-0022 - Zunanja ureditev Zdravstvene postaje 
Namen in cilj 
Zdravstveni dom Ravne na Koroškem opravlja socialno, higiensko, epidemieloško in zdravstveno-ekološko 
dejavnost za območje Mežiške doline in Občine Dravograd. Cilj investicije je v skladu z zakonskimi podlagami za 
izvajanje zdravstvene dejavnosti funkcionalno urediti nadstrešek nad Zdravstveno postajo Prevalje. Nosilec projekta 
je Občina Prevalje, partner ZD Ravne na Koroškem. 

Stanje projekta 
Izvedba projekta 2011. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

OB175-07-0004 - Družbeni dom 
Namen in cilj 
Predmet investicije je ureditev kulturnega centra v I. etaži DD Prevalj, ki je javna kulturna infrastruktura, namenjena 
izključno kulturi. Cilji zaključene faze v obsegu: ureditev sanitarij, končna ureditev velike dvorane strop, stavbno 
pohištvo, elektro in strojnih instalacij, multimedijska oprema in platoja. 

Stanje projekta 
Izvedba projekta: 2007-2010. 

OB175-07-0005 - Rekonstrukcija knjižnice v DD 
Namen in cilj 
Cilj investicije v prenovo in razširitev krajevne knjižnice na Prevaljah je v skladu z normativi za izvajanje 
knjižnične dejavnosti funkcionalno urediti prostore za namen kvalitetnega izvajanja predmetne dejavnosti. Namen 
projekta je trajno urediti prostorski problem izvajanja knjižnične dejavnosti v Občini Prevalje oz. zagotoviti 
sistematično in kvalitetno izvajanje knjižničnih storitev v Krajevni knjižnici Prevalje, s čemer bi zagotovili 
povečanje dostopnosti knjižnega gradiva in informacij vsem uporabnikom. V letu 2010 in 2011 namerava investitor 
Občina Prevalje izvesti zaključna dela v knjižnici in urediti okolico. 

Stanje projekta 
Projekt se bo izvajal v letih 2006-2011. 

OB175-07-0055 - Rekonstrukcija Mohorjeve hiše 
Namen in cilj 
Cilj investicije ureditev kulturne dediščine, Mohorjevo hišo na Fari 42 na Prevaljah, na površini 110m2. V letu 2007 
je Občina Prevalje izvedla I. fazo - ureditev zunanjosti kulturnega objekta . II. fazo namerava občina izvesti v letih 
2010-2012: ureditev notranjosti objekta, dobava notranje opreme. Namembnost objekta se določa v okviru 3 variant: 
Muzej bralne značke, Enota Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec ali ureditev stanovanjskih površin. 

Stanje projekta 
Projekt se izvaja fazno od leta 2007 do 2012. 

OB175-09-0023 - Ureditev sanitarij I. nadstropje 
Namen in cilj 
Ureditev sanitarij v knjižnici (I. nadstropje). 

Stanje projekta 
Izvedba projekta se predvideva 2012-2013 
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OB175-09-0024 - Ureditev dostopa na V strani DD (dvigalo) 
Namen in cilj 
Namen projekta je omogočiti dostop v I. nadstropje DD s pomočjo dvigala, na V strani objekta. Cilj: dobava, 
montaža dvigala. 

Stanje projekta 
Predvideva se izvedba 2012-2014. 

OB175-09-0025 - Ureditev Vresove sobe 
Namen in cilj 
Ureditev Vresove sobe. 

Stanje projekta 
Predvideva se izvedba v letu 2012-2013. 

OB175-09-0026 - Ureditev Muzej bralne značke 
Namen in cilj 
Cilj investicije ureditev regijskega Muzeja bralne značke na Prevaljah. 

Stanje projekta 
Projekt je v pripravi. 

18059001 - Programi športa 

OB175-07-0007 - Športno rekreacijski kompleks štadion Prevalje 
Namen in cilj 
Cilji projekta so: zagotoviti osnovne funkcionalne prostore in površine za usmerjeno in kvalitetno izvedbo športnih 
programov društev na vseh nivojih vadbe kot tudi vseh uporabnikov športne infrastrukture, zagotoviti pogoje za 
izvajanje treningov, tekmovanj, gostovanj in prireditev, ureditev prostora za goste, urediti prosto za centralno 
otroško igrišče. 

Stanje projekta 
Izvedba projekta: 2007, 2011-2012. 

OB175-07-0054 - Nakup opreme za športni kompleks Štadion 
Namen in cilj 
Namen projekta: zagotoviti osnovne funkcionalne prostore in površine za usmerjeno in kvalitetno izvedbo športnih 
programov društev na vseh nivojih vadbe kot tudi vseh uporabnikov športne infrastrukture, zagotoviti pogoje za 
izvajanje treningov, tekmovanj, gostovanj in prireditev. Cilj projekta je dobava vrhunske športne opreme za 
izvajanje vseh športnih programov na športnem kompleksu Štadion. 

Stanje projekta 
Izvedba projekta: 2008-2010. 

OB175-08-0026 - Športne opreme za športne objekte na Prevaljah 
Namen in cilj 

Stanje projekta 

OB175-08-0042 - Ureditev športnega igrišča pri OŠ 
Namen in cilj 
Občina spodbuja razvoj športne infrastrukture športnega igrišča pri OŠ. 
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Stanje projekta 
Projekt je v pripravi. 

OB175-08-0048 - Ureditev igrišča pri šoli v Šentanelu 
Namen in cilj 
Cilj projekta v ureditev športno športnega igrišča pri OŠ v Šentanelu: ureditev igrišča (škarpa, ureditev tampona, 
odvodnjavanja, asfaltiranje), dobava in montaža športne opreme (koš za košarko, 2 premična gola), kompleksna 
igrala. 

Stanje projekta 
Izvedba se predvideva 2011-2012. 

OB175-09-0027 - Ureditev š. o. Ugasle peči1 
Namen in cilj 

Stanje projekta 

19029001 - Vrtci 

OB175-07-0058 - Vrtec Prevalje - redna dejavnost 
Namen in cilj 
Izvajanje programov Vrtca Prevalje. 

Stanje projekta 
Projekt se izvaja. 

OB175-07-0059 - Novogradnja vrtca 
Namen in cilj 
Izgradnja vrtca Prevalje. 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi izvajanja. 

19039001 - Osnovno šolstvo 

OB175-07-0010 - Nakup računalnikov in rač.opreme v OŠ Prevalje 
Namen in cilj 
Dobava in montaža računalnikov in računalniške opreme za potrebe OŠ Prevalje. 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi izvedbe. 

OB175-08-0039 - Investicijsko vzdrževanje šole 
Namen in cilj 
Cilj projekta je izvedba investicijsko vzdrževalnih del na objektu OŠ Prevalje. 

Stanje projekta 
Projekt se izvaja. 

OB175-08-0040 - Razna oprema za šolo 
Namen in cilj 
Cilj: dobava razne opreme za OŠ Prevalje. 
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Stanje projekta 
Projekt je v izvedbi. 

OB175-08-0049 - Ekološka in energetska sanacija OŠ objektov 
Namen in cilj 

Cilj: ekološka in energetska sanacija podružničnih šol na Lešah, Šentanelu in Holmcu. 

Stanje projekta 
Projekt se bo začel izvajat 2010 in končal 2012. 

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

OB175-09-0008 - Celovita presoja vplivov na okolje 
Namen in cilj 

Stanje projekta 

16069002 - Nakup zemljišč 

OB175-07-0009 - Nakup zemljišč 
Namen in cilj 
Nakup zemljišč. 

Stanje projekta 

0050 - Krajevna skupnost Holmec 

18059001 - Programi športa 

OB175-08-0029 - Ureditev športnega centra Holmec 
Namen in cilj 
Projektne aktivnosti: ureditev športnega centra Holmec, izvedba delavnic o zdravem načinu življenja in tečajev 
športne rekreacije in izdelava promocijskega gradiva. Nosilec projekta je Športno in rekreativno društvo Holmec, 
sofinancer v športno infrastrukturo športnega centra Holmec pa Občina Prevalje. 

Stanje projekta 
Projekt se bo izvedel v letu 2010, od 11.01.2010 do 31.5.2010. 



 

Stran 113 od 113 

0060 - Krajevna skupnost Leše 

18059001 - Programi športa 

OB175-08-0028 - Športni objekt Leše 
Namen in cilj 

Stanje projekta 

0070 - Krajevna skupnost Šentanel 

13029004 - Cestna razsvetljava 

OB175-08-0017 - Novogradnja JR - Šentanel 
Namen in cilj 
Izgradnja javne razsvetljave na območju Šentanela. 

Stanje projekta 
Projekt je fazi izvedbe. 


