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II. POSEBNI DEL 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -

1 3 . 0 3 7 . 4 8 2  €  

11 Župan/ja 106.236 €  

01 POLITIČNI SISTEM 86.236 € 

0101 Politični sistem 86.236 € 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 86.236 € 

Opis podprograma 

V podprogram Dejavnost župana in podžupanov so vključeni stroški plač poklicnih funkcionarjev in 
nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi 
z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih). 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 
69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 
in 75/16 – UZ70a),  Zakon o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 6/18 – odl. US), Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 
103/07 - ZPolS-D, 11/11, 28/11 - odl. US in 98/13), Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 
- uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14), Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18),  Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) (Ur. list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-
ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/2012-ZUJF), Zakon sistemu plač v javnem 
sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 
35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 
82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18). 

 

 

 

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

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo županje in podžupana. 

 

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

Zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije županje in podžupana. 

1101001 Plača župana/je 45.737 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema plačo županje s prispevki za obvezna zavarovanja, premije kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja, premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
dodatek za delovno dobo, znesek regresa za letni dopust in povračilo stroškov prehrane. Občina Dravograd 
sodi v V. skupino občin glede na število prebivalcev (od 5001 do 15.000), zato ima županja za opravljanje 
funkcije županje določen 51. plačni razred. Županja svojo funkcijo opravlja poklicno, zato ji pripada celotna 
plača poklicnega župana.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na tej postavki so planirana za dvanajst plač županje, ki funkcijo opravljata poklicno. Pri planiranju  
sredstev so bili upoštevani veljavni varčevalni ukrepi Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki se nanašajo 
na plače funkcionarjev. Za izračun stroškov dela so bila upoštevana izhodišča trenutnega stanja in 
predvidevanja, da se bodo določeni varčevalni ukrepi na področju plač nadaljevali tudi v letu 2020. 

 

 

1101002 Prispevki na plačo župana/je 6.899 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prispevki na plače znašajo 16,1%.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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 za prispevke na plače je izračunana na podlagi veljavne zakonodaje. 

1101003 Nagrade podžupanov 15.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so načrtovana za kritje plačila nagrade za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana v Občini 
Dravograd. 

 

 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Višino porabe sredstev za podžupana, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno določa Zakon o lokalni 
samoupravi. Višina plačila nepoklicnega podžupana je vezana na višino plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo 
opravljal poklicno in lahko znaša  največ 50 odstotkov plače poklicnega župana. Plačni razred podžupana 
določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri planiranju  sredstev so bili upoštevani 
veljavni varčevalni ukrepi Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki se nanašajo na plače funkcionarjev. 
Za izračun stroškov dela so bila upoštevana izhodišča trenutnega stanja in predvidevanja, da se bodo 
določeni varčevalni ukrepi na področju plač nadaljevali tudi v letu 2020 ter da bo podžupan delo opravljal 
vseh dvanajst mesecev. 

 

 

 

1101004 Odnosi z javnostjo 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po zakonskih predpisih so sredstva namenjena za objavo aktov, sklepov, sporočil za medije, čestitk in 
drugih obvestil, namenjenih javnosti. Javnost se  obvešča preko preko spleta, radia, TV oddaj, objav v 
mesečniku Stičišče, občinskem glasilu Informator. 

 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Planirana višina sredstev na postavki je ocenjena na podlagi realizacije preteklega leta in predvidenih 
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aktivnosti v letu 2020. 

1101005 Pokroviteljstva občine 18.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena vsem, ki se bodo na podlagi pravilnika prijavili na javni razpis in bodo upravičeni 
so sredstev za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev v letu 2020. 

 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Planirana višina sredstev na postavki je ocenjena na podlagi realizacije preteklega leta. 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 20.000 € 

0403 Druge skupne administrativne službe 20.000 € 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 20.000 € 

Opis podprograma 

V podprogram spada izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Dravograd  (Uradni list RS, št. 38/14 in 22/15) 

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

Zagotavljanje materialnih pogojev za kakovostno izvedbo dogodkov, ki bodo krepili vlogo in položaj 
občine. 

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

Kvalitetna organizacija in izvedba dogodkov. 

 

1104001 Protokolarni dogodki in prireditve 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunsko postavko so vključena sredstva za plačilo materialnih stroškov za izvedbo različnih 
protokolarnih dogodkov in prireditev ter promocija občine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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 predstavlja ocena predvidenega števila dogodkov.  
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12 OU - Urad županje  885.863 €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 10.000 € 

0403 Druge skupne administrativne službe 10.000 € 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 10.000 € 

Opis podprograma 

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb 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 (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

Zakon o javnih financah (ZJF; (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) 

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. list SRS, št. 18-176/74, SRS 34-1787/88, SRS 5-
262/90, RS 10-407/91, RS 17-599/91-I, RS 13-587/93, RS 66-2401/93, RS 32-1482/00, RS 102-5108/02 
in RS 87-3718/11) 

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 
79/18) 

 

 

 

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

Dolgoročni cilj je, da se sporne zadeve rešijo s strankami sporazumno in da se zadeve ne rešujejo na 
sodišču. 

Kazalnik je število rešenih zadev pred vložitvijo tožb/izvršb oz. število rešenih zadev v postopku 
mediacije. 

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

Cilj je, da se zadeve rešujejo z zaposlenimi pravniki in čim manj pooblaščamo odvetnike za vodenje 
zadev. 

1204001 Izvršbe in drugi sodni postopki 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški v zvezi s postopki pred sodišči oz. državnimi organi, stroški izvedeniških mnenj, stroški 
odvetniških storitev, stroški notarskih storitev... 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

 

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

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi stroškov v preteklih letih. 
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA 875.863 € 

0603 Dejavnost občinske uprave 875.863 € 

06039001 Administracija občinske uprave 791.713 € 

Opis podprograma 

Glavni program  vključuje sredstva za delovanje administracije občinske uprave in stroške povezane z 
razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 

76/16-odl. US in 30/18), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Ur. list RS, št. 20/11, 
57/12 in 46/16), Stanovanjski zakon 

(SZ-1) (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 
– odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – 

odl. US, 27/17 in 59/19), Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) (Ur. list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 
69/08-ZZavar-E in 74/2009 Odl.US:  

U-I-136/07-13, 40/2012-ZUJF), Zakon sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 - 
uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10,  

85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US,40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – 
ZUPPJS15, 82/15, 23/17-ZDOdv in 84/18), 

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18). 

 

 

 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje delovnih pogoje, ki bodo omogočali kvalitetno in ažurno 
izvajanje nalog občinske uprave, upoštevajoč načela gospodarnosti in učinkovitosti. 

 

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

Glavni letni izvedbeni cilji so zagotavljanje delovne opreme, delovnih pogojev, zdravstvenega varstva, 
strokovnega izobraževanja zaposlenih v občinski upravi. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom 
zaposlenih v občinski upravi. 

 

1206001 Plače delavcev občinske uprave 472.490 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema plače 19 javnih uslužbencev, od tega dvanajst na uradniških delovnih 
mestih in sedem na strokovno - tehničnih delovnih mestih. Vsa delovna mesta so sistematizirana za delo 
v polnem delovnem času (40 ur na teden), razen na strokovno - tehničnem delovnem mestu  
administrator V in uradniškem delovnem mestu podsekretar - vodja Referata za finance, kjer se delo 
opravlja v krajšem delovnem času od polnega (20 ur na teden).  

 

 

 

 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina porabe sredstev je določena glede na število zaposlenih iz kadrovskega načrta, ki je priloga 
proračuna. Upoštevali smo sprostitve napredovanj javnih uslužbencev s 1.12.2018. Reprezentativni 
sindikati javnega sektorja in Vlada R Slovenije so 3. decembra 2018 podpisali Dogovor o plačah in drugih 
stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18). Dogovorjeni ukrepi so bili uveljavljeni s sklenitvijo 
Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih 
lokalnih skupnosti-tarifni del (Uradni list RS, št. 80/18) in Kolektivno pogodbo za javni sektor (Uradni list 
RS, št. 57/08, 86/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 
22/13, 22/13, 22/13, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17,  69/17 in 80/18).Pri planiranju porabe sredstev smo 
upoštevali vse zakonsko določene varčevalne ukrepe, kakor tudi vse sprostitve varčevalnih ukrepov. 

 

 

 

 

1206002 Drugi osebni prejemki delavcev OU 61.349 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru drugih osebnih prejemkov se upošteva regres, malica, stroški prevoza, izobraževanja in jubilejne 
nagrade ter premija kolektivnega dodatnega  pokojninskega zavarovanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Regres za letni dopust za leto 2020 je planiran v višini lanskega zneska, ker ga za leto 2020 zakonodaja 
še ni določila. Povračilo  in nadomestilo za prehrano med delom in prevoz na delo ter iz dela je preračunano 
na število zaposlenih javnih uslužbencev in število delovnih dni v letu 2020. Redna delovna uspešnost se 
do 30. junija 2020 ne izplačuje. Omejeno je izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega 
obsega. Od 1. januarja 2019 dalje javni uslužbenci in funkcionarji, ki napredujejo v višji plačni razred, v 
naziv oziroma v višji naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim 
nazivom ali višjim nazivom 1. decembra leta, v katerem izpolnijo pogoje za napredovanje. V letu 2020 
izplačilo jubilejnih nagrad ni predvideno.  

 

 

 

 

1206003 Prispevki delodajalca 77.420 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru prispevkov delodajalca se upoštevajo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zdravstveno varstvo, poškodbe pri delu, zaposlovanje,  porodniško varstvo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Izračuni  za prispevke delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo, 
poškodbe pri delu, zaposlovanje,  porodniško varstvo so pripravljeni na podlagi Zakonu o ukrepih na 
področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju, Zakonu o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v 
RS. 
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1206004 Materialni stroški občinske uprave 132.980 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Materialni stroški občinske uprave zajemajo stroške pisarniškega materiala, tiskarskih storitev, 
oglaševanja, računalniških storitev, strokovne literature, kurjave, elektrike, telefona, goriva, članarin, 
izobraževanj,… 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Izračun predlogov pravic porabe za materialne stroške, ki nastajajo pri delovanju občinske uprave je 
ocenjena na podlagi porabe v letu 2019 in načrtovana v skladu s predvidenimi aktivnostmi v letu 2020.  

1206010 SOFINANCIRANJE SOU MIK 20.474 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Dravograd je ena izmed dvanajstih občin soustanoviteljic organa skupne občinske uprave -  
Medobčinski inšpektorat Koroške in nosi delež sofinanciranja stroškov njegovega delovanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Podlaga za izračun predlogov pravic porabe  je Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave - 
Medobčinski inšpektorat Koroške (Ur. list RS, št. 58/2011) in Dogovor županov o medsebojnih pravicah, 
obveznostih in odgovornostih, z dne 18.8.2011 

1206011 Sofinanciranje Medobčinske uprave občin Mežiške doline in občine 

Dravograd 27.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski svet občine Dravograd je na svoji 7. redni seji dne 20.06.2019 sprejel Odlok o ustanovitvi organa 
skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Mežiške doline in občine Dravograd. Občina 
Dravograd je tako ena izmed petih občin soustanoviteljic organa skupne občinske uprave, "Medobčinska 
uprava občin Mežiške doline in Občine Dravograd" in bo nosila delež sofinanciranja stroškov njegovega 
delovanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Podlaga za izračun predlogov pravic porabe je Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinska uprava občin Mežiške doline in občine Dravograd (Ur. list RS, št. .../2019) in Pogodba o 
določitvi pravic, obveznosti in nalog ter določitvi finančne sheme organa skupne občinske uprave občin 
Mežiške doline in občine Dravograd, z dne ....12.2019. 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprav 84.150 € 

Opis podprograma 

V podprogram se uvrščajo vsi stroški za najem varčnih multifunkcijskih naprav, nakup in vzdrževanje 
strojne računalniške opreme, tekočega in investicijskega vzdrževanja osnovnih sredstev za potrebe 
delovanja občinske uprave. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije, Pravilnik o naročilih manjših vrednosti, Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema 
notranjega nadzora javnih financ, Obligacijski zakonik. 

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanja upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunski sredstev naravnana 
na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. Doseganje navedenega cilja je zagotovljeno z 
vzpostavljenimi notranjimi kontrolami. Cilj je tudi izboljšanje kvalitete in učinkovitosti delovanja občinske 
uprave. Občinska uprava mora sledi trendom vse hitrejšega razvoja informatizacije, da bo lahko delovala 
čim bolj prilagojeno potrebam občanov, občinskemu svetu in njegovim delovnim telesom. 

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave. Doseganje zastavljenih 
ciljev bo merljivo s številom zadovoljnih uporabnikov storitev občinske uprave. 

 

1206005 Vzdrževanje osnovnih sredstev 25.050 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje osnovnih sredstev zajema vzdrževanje in popravila vozil, pristojbin, zavarovalnih premij za 
opremo, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje in druge operativne odhodke. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Predvidena višina porabe sredstev je ocenjena, glede na porabo v preteklem letu. 

1206006 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev 47.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev zajema nakup prostorov, pisarniške opreme in 
pohištva,  strojne računalniške opreme, telekomunikacijske opreme, nakup druge opreme in napeljav, 
rekonstrukcije in adaptacije, plačila drugih storitev in dokumentacije, ureditev okolice občinske stavbe. 
Poraba je razvidna iz NRP in letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine 
Dravograd.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 Navezave na projekte v okviru proračunske postavke. 

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

Predvidena sredstva so planirana v višini sredstev iz preteklega leta, glede na načrtovane investicije in 
investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev, potrebnih za nemoteno delovanje občinske uprave. 

1206012 Vzdrževanje objektov v lasti občine 11.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so vključena sredstva za tekoče vzdrževanje in opravljene storitve na vseh objektih v lasti 
občine, ne glede na to ali so zasedeni ali ne.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Predvidena višina predlogov pravic porabe sredstev je ocenjena glede na porabo v preteklem letu. 
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21 OU - Referat za gospodarsko dejavnost in urejanje 

prostora 7.114.004 €  

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 275.000 € 

1104 Gozdarstvo 275.000 € 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 275.000 € 

Opis podprograma 

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o kmetijstvu  (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 
22/18), 

• Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), 

• Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg),  

• Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – 
ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16), 

•          Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18). 

 

 

  

 

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje cest v skladu z gozdno gospodarskimi načrti. 

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

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in 
prizadetosti cestišča v skladu z gozdno gospodarskimi načrti. 

2111001 Gozdne ceste-redno vzdrževanje 195.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Dravograd je dolžna sofinancirati tekoče redno vzdrževanje gozdnih cest na podlagi 49. člena 
Zakona o gozdovih (ZG) (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – 
ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16). 

Na območju občine Dravograd je 190 km gozdih cest. Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest zagotavljajo 
lokalne skupnosti iz lastnih sredstev in iz pristojbin 49. člena Zakona o gozdovih ter R Slovenija. R 
Slovenija preko Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo zagotovi 35 % sredstev, ki jih zberejo lastniki 
gozdov v pristojbini, katera se obračunava po stopnji 6,9 % od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč.  

Program vzdrževalnih del pripravi območna enota Zavoda za gozdove Slovenije, KE Dravograd - 
Prevalje, ki tudi nadzira izvršitev. Občina je izvedla javni razpis za letno in zimsko vzdrževanje gozdnih 
cest za obdobje 2018 – 2021, ki ga bo izvajalo podjetje SGP POKERŽNIK d.o.o.. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let in indeksa rasti cen. Plan 
vzdrževalnih del za posamezno leto pripravi območna enota Zavoda za gozdove Slovenije, KE Dravograd 
- Prevalje v skladu z razpoložljivimi sredstvi posameznega letnega proračuna. 
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2111002 Gozdne ceste-zimsko vzdrževanje 80.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pluženje in posipanje cest se izvaja na podlagi programa izvajalca zimskega vzdrževanja območne enote 
Zavoda za gozdove Slovenije, KE Dravograd - Prevalje. Občina je izvedla javni razpis za letno in zimsko 
vzdrževanje gozdnih cest za obdobje 2018 – 2021, ki ga bo izvajalo podjetje SGP POKERŽNIK d.o.o.. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let in indeksa rasti cen. Plan 
vzdrževalnih del za posamezno leto pripravi območna enota Zavoda za gozdove Slovenije, KE Dravograd 
- Prevalje v skladu z razpoložljivimi sredstvi posameznega letnega proračuna. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 2.375.287 € 

1302 Cestni promet in infrastruktura 2.357.287 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 690.000 € 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o cestah (ZCes-1) (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 

• Zakon o pravilih cestnega prometa  (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – 
popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B),  

• Zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur. list RS, št. 6/16- uradno prečiščeno besedilo), 

• Zakon o železniškem prometu(Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo in 30/18), 

• Zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 56/13 – uradno prečiščeno besedilo, 
91/13, 82/15, 84/15 – ZZelP-J, 85/16, 41/17 in 30/18 – ZVZelP-1),  

• Zakon o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-G),  

• Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19). 

 

 

 

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

Dolgoročni cilj je učinkovito in uspešno vzdrževanje občinskih cest, ki omogoča primerne pogoje 
dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju 
občine z upoštevanjem demografsko ogroženih in turističnih območij. Investicijsko vzdrževanje cest, ki so 
zelo izrabljene, zaradi proračunskih omejitev ni moč izvesti in ceste zato terjajo večji vložek pri rednem 
vzdrževanju. 

 

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

Zagotavljanje predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture. Letni izvedbeni cilj je 
redno vzdrževanje 146 km kategoriziranih občinskih cest. Kazalniki doseganja letnih izvedbenih ciljev so: 
- obseg izvedenih vzdrževalnih del - metri izvedenih obnovitvenih del. 
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2113001 Krajevne ceste in javne poti-redno vzdrževanje 240.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Redno vzdrževanje kategoriziranih javnih poti, zbirno mestnih in lokalno krajevnih cest, na podlagi 
pogodbe z JKP Dravograd.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

 

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let in indeksa rasti cen. Vzdrževalna 
dela se izvajajo v skladu z razpoložljivimi sredstvi posameznega letnega proračuna. 

2113002 Krajevne ceste in javne poti-zimsko vzdrževanje 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Redno zimsko vzdrževanje kategoriziranih javnih poti, zbirno mestnih in lokalno krajevnih cest, na podlagi 
pogodbe z JKP Dravograd. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let in indeksa rasti cen. Vzdrževalna 
dela se izvajajo v skladu z razpoložljivimi sredstvi posameznega letnega proračuna. 

2113004 LC-redno vzdrževanje 200.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Redno vzdrževanje kategoriziranih lokalnih cest, na podlagi pogodbe z JKP Dravograd.      

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let in indeksa rasti cen. Vzdrževalna 
dela se izvajajo v skladu z razpoložljivimi sredstvi posameznega letnega proračuna. 

2113005 LC-zimsko vzdrževanje 110.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Redno zimsko vzdrževanje kategoriziranih lokalnih cest, na podlagi pogodbe z JKP Dravograd.      

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let in indeksa rasti cen. Vzdrževalna 
dela se izvajajo v skladu z razpoložljivimi sredstvi posameznega letnega proračuna. 

2113007 Poti,ulice in pločniki-redno vzdrževanje 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoče vzdrževanje na podlagi programa vzdrževanja JKP Dravograd.      

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let in indeksa rasti cen. Vzdrževalna 
dela se izvajajo v skladu z razpoložljivimi sredstvi posameznega letnega proračuna. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.315.537 € 

Opis podprograma 

Občinske ceste, ki so dotrajane in jih je potrebno obnoviti v celoti, uvrstimo v plan proračuna kot 
investicijo, prav tako kot novogradnje cest. Njihovo financiranje namreč presega sredstva, ki jih za 
posamezne ceste lahko namenimo za redno vzdrževanje. Zanje je potrebno pripraviti projektno 
dokumentacijo, vsa potrebna soglasja in se dogovoriti z upravljavci komunalnih vodov, za sočasno 
obnovo teh vodov, v kolikor je to potrebno. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o cestah (ZCes-1) (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 

• Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – 
popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US in  

           43/19 – ZVoz-1B),  

• Zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur. list RS, št. 6/16- uradno prečiščeno besedilo), 

• Zakon o železniškem prometu(Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo in 30/18), 

• Zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št.  30/18 – ZVZelP-1) 

• Zakon o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-G),  

• Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19). 

 

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

Dolgoročni cilji so:  

- zagotoviti izgradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Občine Dravograd (cestne 
navezave, kolesarske steze, površine za pešce, ureditev mirujoče prometa), 

- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem 
udeležencem v prometu. 

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

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:  

- pripravljalna dela za investicijske projekte (tehnična in investicijska dokumentacija za posamezne 
projekte), 

- pridobivanje in urejevanje zemljišč (naloge v zvezi s pridobivanjem zemljišč za investicijske projekte), 

- obnove, rekonstrukcije, adaptacije, 

- sanacija premostitvenih objektov. 

2113003 Krajevne ceste in javne poti-investicije in inv. vzdrževanje 1.118.337 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po načrtu razvojnih programov (NRP). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Po načrtu razvojnih programov (NRP). 

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

Investicijska dela se izvajajo v skladu z razpoložljivimi sredstvi posameznega letnega proračuna. 

2113006 LC-investicije in inv. vzdrževanje 141.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po načrtu razvojnih programov (NRP). 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Po načrtu razvojnih programov (NRP). 

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

Investicijska dela se izvajajo v skladu z razpoložljivimi sredstvi posameznega letnega proračuna. 

2113008 Poti,ulice in pločniki-investicije in inv. vzdrževanje 56.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po načrtu razvojnih programov (NRP). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Po načrtu razvojnih programov (NRP). 

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

Investicijska dela se izvajajo v skladu z razpoložljivimi sredstvi posameznega letnega proračuna. 

13029003 Urejanje cestnega prometa 271.000 € 

Opis podprograma 

Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne 
signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija 
cest, banka cestnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih 
postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o cestah (ZCes-1) (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 

• Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – 
popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US in  

            43/19 – ZVoz-1B). 

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

Dolgoročni cilj je učinkovito in uspešno vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč in javnih površin. 

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

Cilj letnega izvedbenega programa je zagotavljanje nemotenega delovanja cestnega omrežja občine 
(nadzor in spremljanje prometa). 

2113010 Parkirišča, avt.postajališča, javne površine-tekoče vzdrževan 75.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoče vzdrževanje na podlagi programa vzdrževanja JKP Dravograd.              

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let in indeksa rasti cen. Vzdrževalna 
dela se izvajajo v skladu z razpoložljivimi sredstvi posameznega letnega proračuna. 

2113011 Parkirišča, avt.postajališča, javne površine-investicije in i 196.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po načrtu razvojnih programov (NRP). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Po načrtu razvojnih programov (NRP). 



 

 19 

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

Investicijska dela se izvajajo v skladu z razpoložljivimi sredstvi posameznega letnega proračuna. 

13029004 Cestna razsvetljava 73.000 € 

Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne 
razsvetljave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 
46/13) 

Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave na 
območju Občine Dravograd  (Uradni list RS, št. 90/11)  

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

Učinkovito upravljanje z javno razsvetljavo, zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja, zmanjševanje 
stroškov porabe električne energije. 

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

Cilji: 
1. Učinkovito upravljanje z javno razsvetljavo (vzdrževanje, odpravljanje napak, spremljanje porabe...) , 
2. zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja (v skladu z Uredbo uvajanje novih tehnologij), 
3. zmanjševanje stroškov porabe električne energije (v skladu z Uredbo uvajanje novih tehnologij). 

 

Kazalci: 

• čas odprave napak od prijave okvare, 

• število skladnih svetilk glede na Uredbo 

• letna poraba električne energije za javno razsvetljavo na prebivalca. 

 

 

2113012 Cestna razsvetljava-poraba el.energije 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačilo stroškov porabljene električne energije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Planirana višina sredstev na postavki je ocenjena na podlagi realizacije preteklega leta. 

2113013 Cestna razsvetljava-vzdrževanje 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Redno vzdrževanje cestne razsvetljave na podlagi pogodbe o vzdrževanju.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Planirana višina sredstev na postavki je ocenjena na podlagi realizacije preteklega leta. 

2113014 Cestna razsvetljava-investicije in inv. vzdrževanje 21.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po načrtu razvojnih programov (NRP). 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Po načrtu razvojnih programov (NRP). 

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

Investicijska dela se izvajajo v skladu z razpoložljivimi sredstvi posameznega letnega proračuna. 

13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 7.750 € 

Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest: sofinanciranje tekočega vzdrževanja cestne 
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o cestah (ZCes-1) (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 

• Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – 
popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US in  

            43/19 – ZVoz-1B),  

• Zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur. list RS, št. 6/16- uradno prečiščeno besedilo), 

• Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo in 30/18), 

• Zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št.  30/18 – ZVZelP-1) 

• Zakon o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-G),  

• Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19). 

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

Dolgoročni cilj je izboljšati doseženo raven prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne 
varnosti in boljša dostopnost ter zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vpliv na okolje. 

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

Cilj je rekonstrukcija državnih cest na območju Občine Dravograd. 

2113017 Vzdrževanje objektov v naselju na državnih cestah 7.750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoče vzdrževanje semaforja, bičev nad prehodi za pešce v naselju in radarskih tabl. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let in indeksa rasti cen.  

1306 Telekomunikacije in pošta 18.000 € 

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 18.000 € 

Opis podprograma 

Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto: sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

•          Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18). 

•          Zakon o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01, 110/02 – ZGO-1 in 43/04 – ZEKom) 

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

V skladu z Načrtom razvojnih programov (NRP). 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V skladu z Načrtom razvojnih programov (NRP). 

2113016 Telekomunikacije 18.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Celovita obrazložitev je pri obrazložitvi NRP. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V skladu z Načrtom razvojnih programov (NRP). 

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

V skladu z Načrtom razvojnih programov (NRP). 

14 GOSPODARSTVO 553.393 € 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 234.537 € 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 234.537 € 

Opis podprograma 

V podprogram po vsebini spada spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in 
medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oz. sofinanciranje 
projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega 
gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr), zagotavljanje sredstev za  kapitalske naložbe v 
enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

•          Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18). 

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

Izvedba ukrepov za vzpodbujanje malega gospodarstva (subvecije, investicijska sredstva). 

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

V skladu z Načrtom razvojnih programov (NRP). 

2114001 Subvencije JKP za javno komunalno infrastrukturo 214.537 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Subvencije so namenjene za pokrivanje razlike med dejansko in obračunano ceno javnih     storitev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Sklep Občinskega sveta občine Dravograd. 

2114003 Investicije za pospeševanje drobnega gospodarstva 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

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

Vrednost določena glede na ocenjeno porabo preteklih let. 
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1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 318.856 € 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 318.856 € 

Opis podprograma 

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev 
ter drugih turističnih organizacij (zavod za 

turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične 
infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, 
vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških 
naprav za prevoz oseb. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18). 

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

Pospeševanje razvoja turizma in gostinstva v občini. 

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

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

2114002 Investicije na področju turizma 318.856 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

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

Vrednost je določena na podlagi projektantskih predračunov. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 998.620 € 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 828.620 € 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 56.400 € 

Opis podprograma 

Gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih 
in posebnih odpadkov in odškodnine (rente) za komunalno deponijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 
92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE)  

• Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Ur. list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 
38/10-ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) 

• Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 
40/14 in 56/15)  

• Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 
8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) 

 

 

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

Zagotavljanje čistega okolja v občini Dravograd in spodbujanje ponovne obdelave odpadkov. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

2115001 Stroški ravnanja s komunalnimi odpadki 13.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za izvajanje čistilnih akcij. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Izračuni so bili narejeni glede na porabo preteklih let 

2115003 Sanacija odlagališča odpadkov 11.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

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

 

2115009 Kocerod - najemna pogodba 31.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zbiranje, sortiranje in deponiranje odpadkov v skladu z medobčinsko pogodbo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

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

Vrednost določena na podlagi predloga izvajalca KOCEROD d.o.o.. 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 772.220 € 

Opis podprograma 

Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. 

Zakonske in druge pravne podlage 

•          Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18). 

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

Zagotavljanje čistega okolja s čiščenjem odpadnih vod. 

Kazalniki: število priključenih PE na kanalizacijsko omrežje. 

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

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

2115004 ČN-investicije in inv. vzdrževanje 73.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Vrednost določena na podlagi predračunov dobaviteljev opreme. 

2115005 Kanalizacije-investicije in inv. vzdrževanje 699.220 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

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

Vrednost določena na podlagi investicijskih ocen JKP Dravograd 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 20.000 € 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 20.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema vse aktivnosti, ki so nujne za zagotovitev zadovoljivega vzdrževanja, upravljanja ter 
ravnanja z vodotoki na področju občine. V skladu z Zakonom o vodah je upravljanje z vodami in 
vzdrževanje vodnih zemljišč v pristojnosti države, ki naj bi skrbela tudi za urejenost vodotokov. Za 
čiščenje in košnjo brežin manjših in hudourniških vodotokov so zadolženi tudi lastniki priobalnih zemljišč. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o vodah  (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 
56/15) 

•     Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

• Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)  

 

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

Zagotavljanje varstva pred poplavami in urejanje hudournikov. Varovanje podtalnice, gradnja in 
vzdrževanje zadrževalnikov. 

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

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

2115006 Investicije in inv.vzdrževanje zadrževalnikov 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

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

Vrednost določena na podlagi projektantskih predračunov. 
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1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 150.000 € 

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot150.000 € 

Opis podprograma 

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot: 

priprava strokovnih podlag za zaščito naravne dediščine, dejavnost krajinskih parkov, obnova naravne 
dediščine, odškodnine za rabo naravne vrednote. 

Zakonske in druge pravne podlage 

 

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 

 

2115008 Obnova naravne dediščine 150.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obnova, vzdrževanje in označitev naravne dediščine na področju občine Dravograd v  skladu s strategijo 
in strokovnim predlogom ukrepov varstva in aktivnosti za ohranitev naravnih vrednot Občine Dravograd 
Zavoda RS za varstvo narave. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

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

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 2.303.604 € 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 30.000 € 

16029003 Prostorsko načrtovanje 30.000 € 

Opis podprograma 

Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji. 

Zakonske in druge pravne podlage 

•          Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

•          Zakon o urejanju prostora   (Uradni list RS, št. 61/17) 

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

Razvoj občine skladen s sprejetimi prostorskimi načrti. 

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

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

2116007 Prostorski dokumenti 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

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

Vrednost je določena glede na porabljena sredstva preteklih let. 

2116008 Ureditev prostora 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

*V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). Stroški geodetski odmer, stroški notarskih storitev 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

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

Vrednost je določena glede na porabljena sredstva preteklih let. 

1603 Komunalna dejavnost 2.193.604 € 

16039001 Oskrba z vodo 2.067.104 € 

Opis podprograma 

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s hidrantno  mrežo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS) (Ur. 
list RS, št. 25/08) 

• Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu (ZDGRS) (Uradni list RS, št. 25/14 in 61/17 – 
ZAID) 

• Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 61/17)  

• Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)  

• Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 
92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 84/18) 

• Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Ur. list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 
38/10-ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) 

• Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 
62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19) 

• Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ) (Ur. list RS, št. 44/97, 98/99 Odl.US: U-I-308/97, 1/00 Odl.US: U-
I-39/97, 67/02-ZV-1, 110/02-ZUreP-1 (8/2003 popr.) in 110/02-ZGO-1) 

 

  

 

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

Izgradnja vodovodnega sistema in zagotavljanje zdrave pitne vode za vse občane. 

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

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

2116001 Vodovodni sistemi-investicije in inv. vzdrževanje 2.055.245 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Vrednost je določena na podlagi projektantskih predračunov. 

2116009 Vodna povračila 2.859 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi Zakona o vodah in Pravilnika o pitni vodi izdaja vodna 
dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo občinam za vodovodne sisteme, na katere je 
priključenih več kot 50 oseb oziroma je poraba vode več kot 10m3 dnevno. Občina je dolžna plačevati 
vodno povračilo za odvzem vode, sorazmerno obsegu vodne pravice. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Vrednost je določena na podlagi napovedi za vodna povračila. 

2116010 Vodooskrba- tekoče vzdrževanje 9.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka vsebuje stroške opravljenih analiz vodovodnih sistemov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Vrednost je določena glede na porabljena sredstva preteklih let. 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 78.500 € 

Opis podprograma 

Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega 
obreda (na primer govor). 

Zakonske in druge pravne podlage 

•          Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 

• Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Ur. list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 
38/10-ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) 

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

Zagotoviti pogoje za opravljanje dejavnosti pogrebnih storitev. 

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

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

2116002 Pokopališča in mrliške vežice-investicije in inv. vzdrževanje 75.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

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

Vrednost je določena na podlagi predloga JKP Dravograd d.o.o.. 
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2116011 Kataster pokopališč 3.000 € 

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 

16039003 Objekti za rekreacijo 28.000 € 

Opis podprograma 

Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, 
kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

•          Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18). 

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

Urejenost javnih površin in s tem zagotovitev lepšega in bivalno ustreznejšega okolja, ki ugodno vpliva na 
počutje in zdravje občanov. 

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

Urejene in dobro vzdrževane javne površine, ki zaokrožujejo lepo podobo občine in dajejo dober vtis in 
zagotavljajo ugodno bivalno okolje za občane in turiste ter druge obiskovalce. 

2116003 Javne zelene površine-tekoče vzdrževanje 28.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zajema tekoče vzdrževanje javnih površin v občini. Sajenje rož in urejanje trajnih cvetličnih in zimzelenih 
nasadov na javnih površinah ter sanacijo, oziroma zamenjavo 15 drevesnih korit v Trgu Dravograda. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Planirana višina sredstev na postavki je ocenjena na podlagi realizacije iz preteklega leta in predračunu 
nabave novih korit za drevesa v Trgu Dravograda. 

16039004 Praznično urejanje naselij 20.000 € 

Opis podprograma 

Sredstva za praznično urejanje naselij v občini vsako leto porabimo za izobešanje zastav ob državnih in 
občinskem prazniku ter novoletno svetlobno okrasitev trgov in jeder krajev in naselij ter glavnih in vpadnih 
cest.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – 
ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 

Odlok o  opravljanja GJS na področju urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter čiščenje javnih 
površin,  

Pravilniku o protokolarnih obveznostih Občine Dravograd (Ur. list RS, št. 38/14 in 22/15). 

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

Cilj, ki ga zasledujemo pri prazničnem urejanju naselij  je zadovoljstvo občanov, ki želijo in pričakujejo, da 
bo občina ob praznikih in koncu leta dobila praznično podobo, tako kot v preteklih letih, ali še lepšo. 

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

Cilj izvedbe podprograma praznične ureditve naselij je postopno posodabljanje okrasitve z namenom 
enotnega izgleda, stare materiale ob dokupovanju ali prenovi nadomeščati z novimi, bolj trajnimi in bolj 
varčnimi. Stroške ohranjamo v letnih realnih okvirih. 
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2116004 Praznično urejanje naselij 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Okraševanje ob novoletnih praznikih in izobešanje zastav ob občinskem in državnih praznikih. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Planirana višina sredstev na postavki je ocenjena na podlagi realizacije preteklega leta. 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 

gozdna in stavbna 80.000 € 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 40.000 € 

Opis podprograma 

Odškodnine, najemnine in drugi stroški v zvezi z urejanjem zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske 
zadeve, vračilo komunalnega prispevka). 

Odprava posledic naravnih nesreč na občinskih zemljiščih.    

Urejanje plazov na občinskih zemljiščih, varovanje občinske infrastrukture in sofinanciranje stroškov 
občanom, v primeru, da obstaja neposredna ogroženost ljudi in njihovega premoženja, katerim je zaradi 
naravne nesreče onemogočeno normalno življenje. 

 

 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odprava posledic naravnih nesreč na občinskih zemljiščih = Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 

 

 

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

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je učinkovito upravljanje in urejanje občinskih zemljišč, 
preventivno delovanje in odprava posledic naravnih nesreč. 

 

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

Sredstva bodo namenjena pridobivanju geoloških poročil, pridobivanju projektov, ter za sanacijo in 
odpravljanje posledic naravnih 

in drugih nesreč v tekočem letu. S tem se bo zagotovila večja varnost (preventiva) in kvaliteta bivanja v 
občini. 

2116006 Urejanje zemljišč-plazovi 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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16069002 Nakup zemljišč 40.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje nakup kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 
79/18) 

• Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) 

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

Zagotavljanje najboljših pogojev za izvrševanje zakonsko določenih in drugih nalog občine ter izvajanje 
novih investicij in aktivne zemljiške politike. Nepremičnine se bodo pridobivale skladno z načrtom 
pridobivanja nepremičnega premoženja (zemljišč). 

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

V načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2020 so v prvi vrsti vključeni nakupi, s katerimi je 
občina pričela že v preteklih letih, a jih iz različnih vzrokov še ni realizirala. Vrednosti nepremičnin, ki izhajajo 
iz preglednic načrta pridobivanja nepremičnega premoženja so orientacijske, uradne cenitve pa bodo 
pridobljene, v kolikor bo to potrebno. Plan nakupov bo občina po potrebi tudi dopolnjevala in spremembe 
predlagala v sprejem občinskemu svetu, v skladu z 27. členom Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1; Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) 

 

Nakupi zemljišč so v večjem delu planirani zaradi urejanja lastništva zemljišč, ki so deli občinskih 
kategoriziranih cest oziroma nekategoriziranih cest ter novih investicij v posodobitev (rekonstrukcijo) 
občinskih cest. Pridobivali bomo tudi zemljišča, ki jih potrebujemo zaradi ureditve lastništva preostale 
občinske javne infrastrukture (kolesarske poti, pločniki, parkirišča). 

Cilj pridobivanja oziroma nakupa nepremičnin je zagotovitev najboljših pogojev za izvrševanje zakonsko 
določenih in drugih nalog občine. Nepremičnine se bodo pridobivale skladno z načrtom pridobivanja 
nepremičnega premoženja (zemljišč). 

 

2116005 Nakup zemljišč 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

*V skladu z načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja (zemljišč) bomo kupovali zemljišča 
predvsem za potrebe predvidenih investicij v prihodnjem letu ter za potrebe ureditve lastništva občinske 
javne (komunalne) infrastrukture.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

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

Nakupi zemljišč so v večjem delu planirani zaradi urejanja lastništva zemljišč, ki so deli občinskih 
kategoriziranih cest oziroma nekategoriziranih cest ter novih investicij v posodobitev (rekonstrukcijo) 
občinskih cest. Pridobivali bomo tudi zemljišča, ki jih potrebujemo zaradi ureditve lastništva preostale 
občinske javne infrastrukture (kolesarske poti, pločniki, parkirišča). 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 25.000 € 

1702 Primarno zdravstvo 25.000 € 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 25.000 € 

Opis podprograma 

Dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov in nakup 
opreme za zdravstvene domove. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 
1/19 – odl. US) 

• Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – 
ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – 
ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19) 

• Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17) 

 

 

 

 

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

Zagotavljanje pogojev za opravljanje zdravstvene dejavnosti v občini Dravograd. 

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

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

2117001 Investicije na področju zdravstva 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

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

Vrednost je določena na podlagi projektantskih predračunov. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 149.100 € 

1803 Programi v kulturi 82.953 € 

18039005 Drugi programi v kulturi 82.953 € 

Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in centrov, spominskih sob in 
drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje 
javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko 
vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) 

• Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 
90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) 

• Zakon o vojnih grobiščih (ZVG)  (Uradni list RS, št. 65/03, 72/09 in 32/17)                  

• Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) (Ur. list RS, št. 87/01, 96/02-ZUJIK in 92/15) 

• Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (ZJSKD) (Ur. list RS, št. 29/10) 

• Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – 
ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16 in 45/19 – odl. US) 

• Zakon o društvih (ZDru-1) (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) 

• Zakon o verski svobodi (ZVS) (Uradni list RS, št. 14/07, 46/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 100/13) 

• Zakon o športu (ZŠpo-1) (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje pogojev za izvajanje kulturne dejavnosti v občini. 

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

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

2118001 Investicije na področju kulture 82.953 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

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

Vrednost je določena na podlagi predračunov ponudnikov. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 66.147 € 

18059001 Programi športa 66.147 € 

Opis podprograma 

Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za 
športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, 
financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih 
(interesna športna vzgoja otrok, mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa 
invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč – obratovalni stroški, zavarovanje in 
upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup gradnja in vzdrževanje 
športnih objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

•          Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18). 

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

Zagotavljanje pogojev za opravljanje športnih dejavnosti v občini. 

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

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

2118002 Investicije na področju športa 66.147 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicije na področju športa v skladu z NRP. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

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

Vrednost je določena na podlagi projektantskih predračunov in ponudb ponudnikov športnih dejavnosti. 
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19 IZOBRAŽEVANJE 434.000 € 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 348.500 € 

19029001 Vrtci 348.500 € 

Opis podprograma 

Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni 
programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, 

zimovanja....), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

•          Zakon o urejanju prostora  (Uradni list RS, št. 61/17) 

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

Zagotavljanje pogojev za izvajanje institucionalnega varstva in izobraževanje otrok v občini.   

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

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

2119006 VRTCI 348.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicije na področju vrtcev v skladu z NRP. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

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

Vrednost je določena na podlagi letnega plana investicijskega vzdrževanja vrtca Dravograd.  

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 85.500 € 

19039001 Osnovno šolstvo 85.500 € 

Opis podprograma 

Materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, 
zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanje učencev 
(nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol. 

Zakonske in druge pravne podlage 

•          Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18). 

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

Zagotavljanje pogojev za izvajanje izobraževalne dejavnosti otrok in mladine. 

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

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

2119001 OŠ Dravograd-investicije 59.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Vrednost je določena na podlagi letnega plana investicijskega vzdrževanja OŠ Dravograd. 

2119002 OŠ Šentjanž-investicije 26.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

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

Vrednost je določena na podlagi letnega plana investicijskega vzdrževanja OŠ Šentjanž. 

 

 

 

 

24 OU - Stanovanjske zadeve 281.150 €  

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 211.150 € 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 211.150 € 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 70.000 € 

Opis podprograma 

Gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnja, nakup in 
vzdrževanje namenskih najemnin stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnja 
in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, 
dejavnost občinskega stanovanjskega sklada.  

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS)  (Ur. 
list RS, št. 25/08) 

• Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) 

• Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) 

• Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 
92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 84/18) 

• Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Ur. list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 
38/10-ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) 

• Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti  (Uradni list RS, št. 62/16) 

• Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 
62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19) 

• Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ)(Ur. list RS, št. 44/97, 98/99 Odl.US: U-I-308/97, 1/00 Odl.US: U-I-
39/97, 67/02-ZV-1, 110/02-ZUreP-1 (8/2003 popr.) in 110/02-ZGO-1) 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Gradnja ali nakup dodatnih stanovanj za reševanje stanovanjskih problemov občanov. 

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

V letu 2020 bo prišlo do poplačila dodatnih in več del pri rekonstrukciji starega gasilskega doma. 
Planirana je menjava  strešne krtine na objektu trg 4. julija 35. 

2416001 Stanovanja-investicije in inv. vzdrževanje 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V  skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

Menjava strešne kritine Trg 4. julija 35 . 

 

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

Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 
62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19) 

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/09, 87/11 in 85/13) 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur.list RS št. 
87/2011) 

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 61/17)  

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) 

2416005 Rezervni sklad za občinska stanovanja 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po Stanovanjskem zakonu je občina dolžna za lastniška stanovanja vplačevati sredstva v rezervni sklad 
za potrebe investicijskega vzdrževanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Občina sofinancira  deleže lastniških stanovanj glede na plan, ki ga sprejmejo etažni lastniki 
posameznega večstanovanjskega objekta.  

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

Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka 
(Ur. list RS št. 11/2004) 

Stanovanjski zakon (SZ-1) (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 
57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19)  

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/09, 87/11 in 85/13) 

 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 141.150 € 

Opis podprograma 

Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni 
stroški, zavarovanje, upravljanje). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS) (Ur. list 
RS, št. 25/08) 

• Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 61/17)  

• Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) 

• Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 
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66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 
92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 84/18) 

• Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Ur. list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 
38/10-ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) 

• Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti  (Uradni list RS, št. 62/16) 

• Stanovanjski zakon (SZ-1) (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 
57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19)  

• Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ)(Ur. list RS, št. 44/97, 98/99 Odl.US: U-I-308/97, 1/00 Odl.US: U-I-
39/97, 67/02-ZV-1, 110/02-ZUreP-1) 

• Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/09, 87/11 in 85/13) 

 

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

Obnova instalacij, stavbnega pohištva in drugih vzdrževalnih del po posameznih stanovanjih, ki so v lasti 
Občine Dravograd. Gre za redno in investicijsko vzdrževanje. 

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

Redna in izredna (nepredvidena) popravila v stanovanjih, v lasti Občine Dravograd, glede na sprejeti plan 
za tekoče leto. 

2416002 Najemnine za prosta stanovanja 650 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za stanovanja, ki so v  lasti SSRS, mora Občina za čas nezasedenosti  plačati mesečno najemnino.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ob preselitvi najemnika je potrebno v stanovanju opraviti razna vzdrževalna dela pred vselitvijo novega 
najemnika. Dela se določijo ob prevzemu stanovanja. 

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

Stanovanjski zakon (SZ-1) (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 
57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19)  

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/09, 87/11 in 85/13) 

 

2416004 Stanovanja-upravljanje in tekoče vzdrževanje 140.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Letni izvedbeni cilj podprograma predvideva  tekoče vzdrževanje stanovanj. V navedenem podprogramu 
so za leto 2020 zajeti odhodki,  stroški tekočega vzdrževanja stanovanj za leto 2020  ter obveznosti po 
Stanovanjskem zakonu. Postavka vsebuje plačilo ogrevanja za morebitna nezasedena stanovanja, ki so 
v lasti občine. Za leto  2020 so zajeti odhodki  za storitve upravljanja občinskih stanovanj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih planov (NRP) in po planu tekočega vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti 
Občine. 

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

Stanovanjski zakon (SZ-1) (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 
57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19)  

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/09, 87/11 in 85/13) 
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20 SOCIALNO VARSTVO 70.000 € 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 70.000 € 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 70.000 € 

Opis podprograma 

Enkratne socialne pomoči zaradi materialne 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 socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 
54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) 

• Stanovanjski zakon (SZ-1) (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 
57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19)  

• Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur.list RS, št. 62/16)  

• Zakon o Rdečem križu Slovenije, (Ur.list RS, št. 7/93 in 79/10) 

• Zakon o lokalni samoupravi, (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

 

 

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

Pomoč socialno ogroženim družinam.  

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

Plačevanje subvencij za tržna in neprofitna stanovanja, po izdanih odločbah Centra za socialno delo. 

2420001 Sofinanciranje najemnin 70.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina lahko najemnikom subvencionira najemnino največ do višine 80% najemnine, v kolikor 
upravičenec izpolnjuje pogoje, ki so predpisani z uredbo.  Upravičenost najemnika ugotavlja Center za 
socialno delo z odločbo. Na osnovi izdanih odločb, občina mesečno izplačuje subvencije.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

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

Zakon o socialnem varstvu(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – 
popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 
21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) 

• Stanovanjski zakon (SZ-1) (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 
57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19) 
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25 OU - Zaščita in reševanje  156.399 €  

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 156.399 € 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 156.399 € 

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih 

dogodkih 29.950 € 

Opis podprograma 

Našo občino ogrožajo številne naravne in druge nesreče. Glede na posebno lego, tri reke Drava, Meža in 
Mislinja, številne hudournike, ki pritečejo po strmih pobočjih lahko imajo nesreče poleg manjših 
neposrednih posledic, še ostale dolgotrajnejše, ki vplivajo na normalno življenje ljudi, zaradi prekinjenih 
javnih storitev (prometa, vodooskrbe, komunalnih storitev, električne oskrbe in drugih) V podprogram se 
uvrščajo stroški za nakup zaščitno reševalne opreme, vzdrževanje sistema zaščite in reševanja 
opazovanja, obveščanja in alarmiranja, opreme in usposabljanja 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, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) 

• Zakon o varstvu pred požarom  (ZVPoz) (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 
83/12 in 61/17 – GZ) 

• Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo in 23/19) 

 

 

 

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

Dolgoročni cilji so kakovostno načrtovanje in zagotavljanje ustrezno usposobljenih in opremljenih enot 
zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Dravograd.Prav tako je dolgoročni cilj 
zagotoviti nastanitev občanov v primeru večjih naravnih nesreč. Cilj je tudi kvalitetno sodelovanje vseh sil, 
ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja ob posamezni nesreči, kar lahko doseže s skupnimi štabnimi in 
praktičnimi vajami ter z ustreznim usposabljanjem kadra. 

 

 

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

Doseganje zastavljenih ciljev in kazalci se kažejo ob aktiviranju občinskih sil za zaščito, reševanje in 
pomoč ob izrednih dogodkih in sodelovanju na organizirani vaji. 

Kazalniki: 

- izvedba načrtovanega opremljanja, kar izboljša stopnjo opremljenosti in pripravljenosti enot CZ Občine 
Dravograd 

- izboljšanje stopnje usposobljenosti sil za zaščito in reševanje z udeležbo na izobraževanju pripadnikov 
sil za ZiR 

- posodobitev vsaj enega načrta ZiR 

 

2507001 Delovanje in oprema za civilno zaščito 29.950 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izobraževanje pripadnikov CZ in nabava najnujnejše opreme v skladu z Uredbo o organiziranju, 
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 
27/16). 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP) za povečanje protipoplavne varnosti. 

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

Na podlagi ocene ogroženosti, načrtov ZIR in v  skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in 
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.   

07039002 Protipožarna varnost 126.449 € 

Opis podprograma 

 

V podprogram se uvrščajo stroški za potrebe izvajanja gasilske javne  služba v občini Dravograd. 
Posamezno PGD opravlja  gasilsko službo na podlagi sklenjene  pogodbo o opravljanju lokalne gasilske 
službe z Gasilsko zvezo  Dravograd,  PGD  Črneče,  PGD  Dravograd,  PGD  Libeliče,  PGD  Šentjanž  in  
PGD Trbonje, z dne 13.2.2004 in vsakoletnim aneksom k  pogodbi,  s  katerim  opredeli  višino  in  način 
izplačila finančnih sredstev za opravljanje dejavnosti vseh PGD in Gasilske zveze Dravograd. PGD v 
občini opravljajo javno gasilsko službo na območju svojega požarnega okoliša in sicer opravljajo naloge: 
gašenja in reševanja v primeru požarov, reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter ob drugih 
nesrečah v skladu z občinskimi načrti zaščite in reševanja, izvajanje preventivnih nalog, načrtno 
izobraževanje in usposabljanje, zagotavljanje izvajanja zdravstvenih pregledov, zavarovanje oseb in 
opreme,  nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme, usposabljanje gasilske mladine in 
druge. 

 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) 

• Zakon o varstvu pred požarom  (ZVPoz) (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 
83/12 in 61/17 – GZ) 

• Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo in 23/19) 

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

Dolgoročni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za opremljanje in usposabljanje 
enot zaščite, reševanja in pomoči in zagotavljanje učinkovitega sistema zaščite in reševanja v primeru 
naravnih in drugih nesreč .Povečanje požarne varnosti, zmanjšanje požarnega tveganja in škode po 
požaru, preventivno delovanje in osveščanje na področju požarne preventive. Zastavljeni cilji se kažejo 
tudi v doseganju minimalnih zahtev (glede na Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za 
ZIR) glede opremljenosti in usposobljenosti operativnih enot PGD v občini. Načrtna nabava in 
sofinanciranje gasilskih vozil v skladu s planom GZ Dravograd in skladno s kategorizacijo posameznega 
PGD v občini. 

 

 

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

Doseganje zastavljenih ciljev in kazalci se kažejo ob aktiviranju občinskih sil za zaščito, reševanje in 
pomoč ob izrednih dogodkih in nesrečah, na vsakoletni vaji GZ Dravograd ali v posameznem društvu ter 
sodelovanju posamezne enote gasilcev GZ Dravograd na gasilski vaji Koroške regije. Cilj ugotavljanja 
pripravljenosti posamezne gasilske enote se preverja tudi na vsakoletnih napovedanih in nenapovedanih 
pregledih gasilskih društev.  Preventivno delovanje in s tem preprečevanje nastanka požara, doseganje 
primernih časov izvoza na intervencijo in posledično zmanjšanje stroškov in škode v primeru požara. 

Kazalniki:  

- izvedba  opremljanja posameznih društev iz sredstev požarne takse in s tem izboljšanje stopnje 
opremljenosti in pripravljenosti enot, 

- temeljno in dopolnilno usposabljanje gasilcev  v posameznih PGD, s čimer se bo izboljšala in povečala 
stopnja usposobljenosti sil za zaščito in reševanje, 

- zagotovitev sredstev za delovanje gasilskih enot  in izvedba nadzora nad porabo. 
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2507002 Dejavnost gasilske zveze 8.278 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja Gasilske zveze Dravograd in financiranja skupnih 
programov (tekmovanj, izobraževanj, sodelovanj pri pripravi in izvedbi gasilskih vaj, gasilsko športnih 
tekmovanj za mladino, izvedb srečanj in  administrativno delo za vseh pet PGD v občini). Višina sredstev 
je določena glede na predlog GZ Dravograd in njihovo oceno, ki omogoča izvedbo planiranih aktivnosti.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Na podlagi plana in finančnega načrta GZ Dravograd ter realizacije odhodkov iz preteklih let. 

2507003 Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev 45.315 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja PGD v GZ Dravograd. Sredstva se med društva 
razdelijo po ključu glede na kategorijo posameznega PGD. PGD Dravograd je društvo III. kategorije in mu 
pripada 30% sredstev, PGD Črneče in PGD Šentjanž sta društvi II.kategorije in jima pripada po 20% 
planiranih sredstev, PGD Libeliče in PGD Trbonje sta društvi I. kategorije in jima pripada po 15% 
sredstev. Višina  je določena glede na realizacijo v letu 2019. 

 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Na podlagi realizacije odhodkov iz preteklega leta in delnega upoštevanja predloga GZ Dravograd za 
dejavnost PGD v letu 2020. Višina sredstev na tej postavki je za 17.000,00 € nižja od predloga GZ 
Dravograd. 

2507004 Poraba požarne takse 16.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Požarna taksa predstavlja prihodek na osnovi Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ) ter Uredbe o požarni taksi (Uradni list RS, št. 
34/06 in 25/12). Požarno takso vplačujejo zavarovalnice, zbira se v državnem proračunu na postavki 
požarnega sklada. Del sredstev požarnega sklada pripada občinam za izvrševanje z zakonom določenih 
nalog, in sicer v razmerju z zbranimi požarnimi taksami na območju posamezne občine. Sredstva 
požarne takse so strogo namenska  in se smejo uporabiti samo za nabavo gasilske zaščitne in reševalne 
opreme. 

Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 
61/17 – GZ) 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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 je določena glede na oceno pridobljenih sredstev iz požarnih premij glede na preteklo 
leto. Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Dravograd, na podlagi 
podatka o višini pridobljenih sredstev in upoštevanju ključa glede na kategorizacijo posameznega PGD,  v 
odstotkih določi višino prejemka za posamezno PGD. 
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2507005 Sofinanciranje nabav gasilske opreme 56.856 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo odkupa prostorov novega gasilskega doma v Dravogradu, v velikosti 
750 m2, ki se nahaja v kletnih prostorih športne dvorane ŠPIC D. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

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

Občina Dravograd skladno s pogodbo odkupuje prostore novega gasilskega doma za PGD Dravograd, ki 
jih za namene gasilske dejavnosti že uporablja. 

 

 

31 OU - Referat za finance 225.229 €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 13.000 € 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 13.000 € 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 13.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje stroške prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroške plačilnega prometa, plačila 
za pobiranje občinskih dajatev,… 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za 
proračunske uporabnike, 

Pravilnih o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter 
obrestnih listih v 

papirni in elektronski obliki, Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih 
javnofinančnih prihodkov, 

Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih 
javnofinančnih prihodkov. 

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

Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev ob upoštevanju zakonskih določil in čim 
nižjih stroškov. 

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

S posodobitvijo postopkov izvedbe plačil želimo doseči zmanjšanje stroškov plačil. 

3102001 Stroški plačilnega prometa 4.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S sredstvi se plačujejo stroški razporejanja javnofinančnih prihodkov in izvedbe plačilnih storitev Upravi 
RS za javna plačila; stroški pologa in dviga gotovine pri NLB d.d. za 

gotovinski račun in druge podračune, za katere ima občina sklenjeno pogodbo o izvajanju gotovinskega 
poslovanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Višina porabe je določena glede na obseg plačilnega prometa iz preteklih let, stroški posamezne 
transakcije pa so določeni po 

ceniku inštitucij pooblaščenih za plačilni promet. 

3102002 Stroški pobiranja občinskih dajatev 8.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina ima z JKP sklenjeno pogodbo za pobiranje plačil za: 

 - takse za obremenjevanje voda, 

 - takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina stroškov je odvisna od višine pobranih taks na območju občine, ocenjena je glede na plan JKP 
Dravograd d.o.o.. 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 30.000 € 

2201 Servisiranje javnega dolga 30.000 € 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 30.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje glavnico za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, 
odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) 

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – 
popr.) 

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 55/15)  

-Odlok o proračunu občine 

 

 

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

Dolgoročni cilj je financiranje izvrševanja proračuna občine ter financiranje likvidnosti proračuna občine v 
tekočem letu. 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. 

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

Tekoče financiranje izvrševanja proračuna občine ter financiranje likvidnosti proračuna občine v tekočem 
letu. 

3122001 Obresti dolgoročnih kreditov 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za odplačila obresti za kredite za investicije, ko so bili najeti decembra 2015, decembra 2016, decembra 
2017, junija 2018 in oktobra 2019.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Izračun je opravljen na podlagi noveliranih amortizacijskih načrtov bank kreditodajalk. 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 182.229 € 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 

nesreč 79.229 € 

23029001 Rezerva občine 79.229 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so 
potres poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, pozeba, suša toča; množični pojav nalezljive človeške, 
živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) 

- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF in 17/14) 

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

Dolgoročni cilj je zmanjšanje vplivov sprožiteljev naravnih nesreč ter odpravljanje posledic naravnih 
nesreč. 

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu. 

3123003 Poraba proračunske rezerve 79.229 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske rezerve občine se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic 
naravnih nesreč kot so potres, 

poplava, zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, žled, množični pojav nalezljive 
človeške, živalske in rastlinske 

bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče. 

Stalna proračunska rezerva se oblikuje po Zakonu o javnih financah (49. čl. 3. točka). V rezervo se lahko 
izloča največ 1,5% prejemkov proračuna. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Proračunska rezerva znaša največ 1,5% prihodkov primerne porabe. Ker smo sredstva rezerv porabili za 
odpravo posledic neurja, predlagamo oblikovanje v celotni višini. 

2303 Splošna proračunska rezervacija 103.000 € 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 103.000 € 

Opis podprograma 

Splošna proračunska rezervacija je namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v 
proračunu niso bila zagotovljena 

zadostna sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu sredstva zanje niso bila 
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zagotovljena. 

Zakonske in druge pravne podlage 

 - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)  

 

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

Čim manjša poraba sredstev na tem podprogramu, kar je posledica ustreznega planiranja posameznih 
proračunskih uporabnikov 

odhodkov občinskega proračuna. Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je 
razviden v višini zagotovljenih 

sredstev za financiranje nepredvidenih nalog. 

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

Zagotavljanje sredstev splošne proračunske rezervacije v proračunu za nepredvidene namene, za katere 
se izkaže, da v 

proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostni višini, skladno z Zakonom o javnih financah. Cilj je 
zagotavljanje nemotenega izvrševanje občinskega proračuna. 

3123005 Poraba tekoče proračunske rezerve 103.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna 
proračunska rezervacija. 

Sredstva so namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena 
sredstva, za namene, za 

katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

V skladu z Zakonom o javnih financah se lahko v višini 0,5% prejemkov proračuna oblikuje rezerva  za 
izdatke, ki niso predvideni v proračunu. 

Ker smo v preteklih letih porabili vso proračunsko rezervo, je zaradi nepredvidljivih vremenskih razmer 
nujno višje oblikovanje tekoče rezerve. 

 

 

 

41 OU - Referat za družbene dejavnosti  3.758.307 € 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 5.923 € 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 5.923 € 

08029001 Prometna varnost 5.923 € 

Opis podprograma 

Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne 
varnosti na prvi šolski dan....). 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –  ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – 
popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B) 

- Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022  

- Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg in 43/19) 

- Statut Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17, 24/18 in 61/19) 

- Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dravograd 
(Ur. list RS, št. 81/11) 

- Pravilnik o  sofinanciranju programov drugih društev in organizacij v Občini Dravograd (Ur. list RS, št. 
38/06, 45/10 (popr. 50/10))  

 

 

 

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

- vpliv na udeležence v cestnem prometu k dvigu prometno varnostne kulture z izvajanjem preventivnih 
aktivnosti za vso populacijo 

- izvajanje aktivnosti s ciljem sodelovanja s čim več subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri 
zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa 

- ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu: voznikov, pešcev, 
kolesarjev 

- čim manj prometnih nezgod  

Kazalci:  

- vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti  

- sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa 

 

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

- organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni otroci iz vrtca, učenci osnovnih šol, dijaki in 
kritične skupine udeležencev cestnega prometa 

Kazalci:  

- vključitev čim večjega števila udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in 
povezovanje s čim več subjekti 

- manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu 

 

4108001 Stroški za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 4.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opravlja naloge preventive in vzgoje v cestnem prometu, 
pripravlja in predlaga v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo 
izvajanje, ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, koordinira izvajanje nalog na 
podlagi programov za varnost cestnega prometa, izvaja aktivnosti za dodatno izobraževanje in 
obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdaja in razširja prometno vzgojne publikacije in druga 
gradiva, pomembna za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni ter izvaja druge 
vzporedne dejavnosti. 

V postavki so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predlog je pripravljen na podlagi usmeritev Agencije RS za varnost prometa, da se v občinskih proračunih 
za delovanje občinskih SPV-jev zagotovi najmanj 0,50 EUR na občana. 

4108002 Sofinanciranje društev s področja preventive in vzgoje v cestnem 

prometu 1.423 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so zajeta sredstva za sofinanciranje dejavnosti društev s tega področja. Sredstva se bodo 
razdelila na podlagi javnega razpisa v skladu z določili pravilnika. 

 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Planirana višina sredstev na postavki je ocenjena na podlagi realizacije preteklega leta. 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 12.000 € 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 12.000 € 

10039001 Povečanje zaposljivosti 12.000 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma povečanje zaposljivosti se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe 
(javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij). 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

• Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – 
ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17)  

• Statut Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17, 24/18 in 61/19) 

• Odlok o proračunu Občine Dravograd 

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

Brezposelne osebe najhitreje usposobiti za nastop na trgu dela. 

-  aktivirati brezposelne osebe (ponovna socializacija) 

-  ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti  

-  spodbujanje razvoja novih delovnih mest 

Kazalci:  

-  število aktiviranih brezposelnih oseb  

-  število zaposlenih na območju občine 

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

- povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela 

Kazalec:  

- število zaposlenih brezposelnih oseb na trgu dela 

 

4120001 Lokalni zaposlitveni programi-javna dela 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje javnih del v letu 2020. Dejansko število javnih del je 
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vezano na javni razpis ZRSZ. S strani ZRSZ je opredeljena tudi višina deleža sofinanciranja za Občino 
Dravograd.  

Programi javnih del, predvsem na področju socialnega varstva se nadaljujejo in so oblikovani na podlagi 
potreb in interesa dosedanjih ter drugih izvajalcev. V letu 2020 je v okviru programa  predvideno 
sofinanciranje zaposlitve za OZ RK in zavod Karion - Sv. Ema). Programe, ki so v javnem interesu 
podpirajo in izvajajo še drugi izvajalci (JKP, JZ Dravit, KDS, Zadruga dobrote).  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Planirana višina sredstev za plačilo javnih del na postavki je ocenjena na podlagi števila pridobljenih in 
sofinanciranih programov  

14 GOSPODARSTVO 117.071 € 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 117.071 € 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 117.071 € 

Opis podprograma 

Postavka vsebuje sofinanciranje programa turističnih društev in organizacij ter drugih nosilcev turistične 
dejavnosti v sodelovanju z občino, razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje 
turističnih zanimivosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

•  Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,  

•       11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

•       Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) 

•       Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) 

•       Statut Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17, 24/18 in 61/19) 

•       Odlok o proračunu Občine Dravograd 

•  Pravilnik o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Dravograd (Ur. list RS, št. 83/13) 

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

- uvajanje novih turističnih produktov 

- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja 

Kazalci: 

- več turističnih nočitev in prihodov turistov 

- večji prihodek iz naslova turistične takse 

 

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

- nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe 

- izvajanje projektov na podlagi Strategije razvoja turizma 

Kazalci: 

- število obiskovalcev v TIC-u in drugih turističnih točkah 

- več turističnih nočitev in prihodov turistov 

- večji prihodek iz naslova turistične takse 
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4114001 Sofinanciranje turističnih društev 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje letnega programa dela izvajalcev.    

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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 je ocena potreb za sofinanciranje turističnih programov. 

4114002 Investicije na področju turizma 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvideni investicijski transferji za JZ Dravit so vključeni v načrt razvojnih programov (NRP). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP. 

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

Izračun sredstev temelji na analizi stroškov. 

4114003 Javni zavod-dejavnost turizem 110.571 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje sredstva za sofinanciranje dejavnosti JZ Dravit. Upoštevan je obseg programa, ki 
zagotavlja nemoteno poslovanja zavoda na področju turistične dejavnosti. 

Za leto 2020 je predvidena usklajena višina sredstev za posamezne dejavnosti po vrstah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke je navezava na projekt, vključen v NRP. 

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

Izračun sredstev temelji na analizi stroškov za izvedbo programa v javnem zavodu. 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 76.500 € 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 1.500 € 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

 1.500 € 

Opis podprograma 

Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja:sofinanciranje preventivnih (tudi 
preventivnih programov proti uporabi drog) zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja). 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

• Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni 
list RS, št. 25/16)  

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)  

• Statut Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16,  76/17, 24/18 in 61/19) 

• Odlok o proračunu Občine Dravograd 

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

- zagotavljanje preskrbljenosti občanov z zdravstvenimi programi in storitvami 
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Kazalec: 

- število vključenih občanov v program 

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

- izvajanje programa 

Kazalec: 

- število vključenih občanov v program 

4117001 Preventivni zdravstveni programi 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2020 planiramo delno sofinanciranje preventivnega zdravstvenega programa »Projekt človek«. 
Program občina sofinancira že enajsto leto.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Izračun temelji na analizi stroškov za izvedbo programa. 

4117004 Projekt zdravo mesto 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Dravograd se je pridružila projektu Slovenski mreži zdravih mest in evropskemu projektu WHO 
Zdravje 2020. 

Sodelovanje v projektu »Zdravo mesto« predstavlja organiziran pristop k aktivnostim in prenosu temeljnih 
izhodišč za zdravje in blagostanje občanov iz programa v lokalno okolje. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Izračun temelji na analizi stroškov za izvedbo programa. 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 75.000 € 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 60.000 € 

Opis podprograma 

Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega 
varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

• Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 
23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US) 

• Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – 
ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – 
ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19) 

• Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17) 

• Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti  (Uradni list RS, št. 62/16) 

• Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 
107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K in 49/18) 
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• Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. 
US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19) 

• Statut Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17, 24/18 in 61/19) 

• Odlok o proračunu Občine Dravograd 

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

Vsem prebivalcem Občine Dravograd, ki so nezaposleni iz upravičenih razlogov, zagotoviti plačilo 
prispevkov za osnovno zdravstveno 

zavarovanje.  

Kazalci:  

- zagotavljanje čim boljše preskrbljenosti občanov z zdravstvenimi storitvami na primarni ravni 

- skrb za čim boljše prostorske pogoje za izvajanje posameznih zdravstvenih dejavnosti  

- ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva 

- ohranjati pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe 

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

Cilj: Zagotavljanje plačila prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje tistim, ki so trenutno brez 
zaposlitve iz upravičenih 

razlogov, izvajanje zakonskih obveznosti, zagotavljanje sredstev za kritje zdravstvenega zavarovanja 
upravičencem. 

Kazalec:  

- število občanov, zavarovanih iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja 

 

4117002 Prispevek za zdr.zavarovanje za nezavarovane osebe 60.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Državljani RS so upravičeni do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, če so upravičeni do 
denarne socialne pomoči 

ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči in imajo stalno prebivališče v RS ter niso 
zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja 

zdravstveno zavarovanje. Te osebe v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavi oziroma odjavi pristojen 
center za socialno delo na 

podlagi odločbe, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje pa krije občina stalnega prebivališča. 

Število oseb v zavarovanju niha glede na razmere v zaposlovanju ter šolanju študentov in dijakov.  

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovanca v letu 2019 znaša 33,53 EUR.  

 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Planirana višina sredstev na postavki je ocenjena na podlagi povprečnega števila zavarovancev v 
preteklem letu in višine prispevka za plačilo. 

17079002 Mrliško ogledna služba 15.000 € 

Opis podprograma 

V okviru mrliško pregledne službe smo dolžni kriti stroške za opravljene mrliške preglede, sanitarne 
obdukcije, opravljene na 

Inštitutu za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani in v drugih zdravstvenih ustanovah v Sloveniji 
ter prevoze zdravnikov 

mrliških preglednikov na mrliške preglede. Kriti pa moramo tudi stroške pobiranja oz. odvoza umrlih s 
kraja nesreče, ki zajemajo 
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plačilo računov za prevoze umrlih na klic policije. Po pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško 
pregledne službe, je plačnik 

opravljenih mrliških pregledov tujcev, brezdomcev oziroma oseb, katerih prebivališče je neznano, 
morebitnih obdukcij, tehnične 

pomoči v zvezi z obdukcijo in pokopa oziroma upepelitve v zvezi s temi osebami, občinski upravni organ, 
pristojen za zdravstvo 

po kraju smrti oziroma kraju najdbe trupla, katerega prebivališče je neznano. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,    11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

• Zakon o zavodih  (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 

• Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 
23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US) 

• Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) 

• Statut Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17, 24/18 in 61/19) 

• Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08) 

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

Dolgoročni cilji na tem področju so zagotavljati zakonsko obveznost – organizirati in financirati 

mrliške preglede, ki jih izvajajo usposobljeni in pooblaščeni zdravniki (ohranitev pogojev za izvajanje 
mrliško ogledne službe). 

Kazalec:  

-  število opravljenih mrliških ogledov, število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji. 

 

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

Letni izvedbeni cilj so enaki dolgoročnim. 

4117003 Mrliško ogledna služba 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Pravilnika o pogojih in načinu 
opravljanja mrliško pregledne službe občina zagotavlja mrliško pregledno službo za svoje občane; po 
odredbi zdravnika oziroma policije. 

Zagotavlja plačilo vseh stroškov mrliško ogledne službe za vse umrle, ki so imeli v času smrti stalno 
bivališče na območju občine, ter za vse umrle, za katere ni možno ugotoviti stalnega bivališča, umrli pa 
so na področju občine.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Dolgoročni cilji občine so na področju mrliško pregledne službe zagotavljati zakonsko obveznost – 
organizirati in financirati 

mrliške preglede, ki jih izvajajo usposobljeni in pooblaščeni zdravniki. Postavka vključuje delne stroške za 
pripravljenost in izvedbo storitve. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.141.753 € 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 5.200 € 

18029002 Premična kulturna dediščina 5.200 € 

Opis podprograma 

Premična kulturna dediščina: odkup premične kulturne dediščine (vključno zasebnega arhivskega 
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gradiva), dejavnost muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti. 

V okviru programa občina zagotavlja sredstva za premično kulturno dediščino. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,    11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

• Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 

• Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) 

• Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 
32/16 in 21/18 – ZNOrg) 

• Statut Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17, 24/18 in 61/19) 

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

Temeljno izhodišče je, da je kulturna dediščina ne le kulturna dobrina, temveč tudi potencial za 
gospodarski, predvsem turistični 

razvoj občine. Dolgoročni cilj je vzpostavitev sistematičnega varovanja in ohranjanja kulturne dediščine 
ter izboljšanje dostopnosti 

in popularizacija kulturne dediščine. 

Kazalci: število obiskovalcev in posredovanih informacij. 

 

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

Letni izvedbeni cilj je predstavitev kulturne dediščine.  

Kazalci: posredovane informacije, vključevanje dediščinskih vsebin v izobraževalne programe. 

4118022 Dejavnost Koroškega pokrajinskega muzeja 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so vključeni stroški za sofinanciranje dejavnosti Koroškega pokrajinskega muzeja z enoto v 
Dravogradu. 

Za sofinanciranje muzejske dejavnosti zavod pridobiva sredstva iz naslova državnega proračuna, 
občinskih proračunov ter drugih virov. Koroški pokrajinski muzej opravlja državno javno služb muzejev na 
podlagi pridobljenega pooblastila. Sredstva v proračunu so planirana za sofinanciranje programa muzeja 
v letu 2020. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

 

4118023 Zbirka Libeliče 3.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški najemnin za muzejske zbirke v Libeličah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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1803 Programi v kulturi 335.693 € 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 177.416 € 

Opis podprograma 

Knjižnična dejavnost je javna služba na področju kulture, ki jo izvajajo predvsem splošne knjižnice in 
nacionalna knjižnica. Knjižnice 

so središče za splošno dostopnost knjižničnega gradiva in informacij in so infrastruktura pri izobraževanju 
na vseh stopnjah,  

vseživljenjskem učenju ter razvoju bralne kulture in informacijske družbe nasploh. Temeljna naloga 
občine je podpirati izvajanje 

poslanstva splošne knjižnice, in sicer, razvijati raven znanja prebivalstva in bralne kulture nasploh. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,    11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

• Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 

• Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) 

• Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) 

• Statut Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17, 24/18 in 61/19) 

• Odlok o ustanovitvi Knjižnice Dravograd (Ur. list RS, št. 21/03, 135/03, 44/12, 60/15 in 79/17) 

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

- razvoj novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, in razvoj knjižnice v 
večnamenski informacijski center  

- čim večjemu številu občanom zagotoviti enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do 
čim večjega obsega storitev 

Kazalci: 

-  novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva  

-  število članov in uporabnikov knjižnice 

-  število projektov 

-  obseg izposojenega gradiva 

-  prirast knjižničnega gradiva 

-  število obiskovalcev 

-  obseg prireditev 

 

 

 

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

-  ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda Knjižnica Dravograd 

Kazalci:  

-  število uporabnikov različnih programov knjižnice 

-  obseg izposojenega gradiva 

-  prirast knjižničnega gradiva 

-  število obiskovalcev 

-  obseg prireditev. 

 

4118004 Knjižnica-dejavnost 167.416 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za javni zavod Knjižnico Dravograd je upoštevan obseg programa, ki zagotavlja nemoteno poslovanje 
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zavoda iz izvajanje vseh programov. Postavka zajema sredstva za plače, povračila in nadomestila in 
druge izdatke zaposlenih, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter materialne stroške 
zavoda. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Izračun sredstev temelji na analizi stroškov za izvedbo programa v javnem zavodu. 

4118005 Knjižnica-nakup gradiva 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva so predvidena za nakup knjig – knjižničnega gradiva.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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, na katerem temelji izračun predloga pravic porabe je analiza porabe sredstev za ta namen v 
preteklem proračunskem obdobju. 

18039002 Umetniški programi 72.865 € 

Opis podprograma 

Podprogram je namenjen spodbujanju ustvarjalnosti in poustvarjalnosti čim bolj kakovostnih javnih 
kulturnih dobrin ter konkurenčnosti različnih vrst izvajalcev z različnimi zvrstmi umetnosti na področju 
uprizoritvenih, vizualnih, glasbenih in intermedijskih umetnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 

• Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) 

• Statut Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17, 24/18 in 61/19) 

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

- uresničevanje javnega interesa z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin 

- načrtovanje, gradnja, vzdrževanje javne kulturne infrastrukture 

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

-ohranjanje dejavnosti 

Kazalec: 

- število programov 

4118028 Javni zavod dejavnost kultura 72.865 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje sredstva za sofinanciranje dejavnosti JZ Dravit. Upoštevan je obseg programa, ki 
zagotavlja nemoteno poslovanje zavoda na področju kulturne dejavnosti. 

Za leto 2020 je predvidena usklajena višina sredstev za posamezne dejavnosti po vrstah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke je navezava na projekt, vključen v NRP. 

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

Izračun sredstev temelji na analizi stroškov za izvedbo programa v javnem zavodu. 
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18039003 Ljubiteljska kultura 72.412 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma občina namenja sredstva za delovanje društev s področja kulture in Zveze 
kulturnih 

društev Dravograd. Planirana sredstva bodo omogočila tudi izvedbo projektov Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti – 

Območne izpostave Dravograd ter izvedbo razpisov za sofinanciranje kulturnih programov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,    11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

• Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 

• Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) 

• Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) 

• Statut Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17, 24/18 in 61/19) 

• Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dravograd (Ur. list RS, št. 
38/06 in 15/10) 

• Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 

• Odlok o proračunu Občine Dravograd 

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

- povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture  

- povečati zanimanje (zlasti mlade) za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture  

- ohraniti izpostavo JSKD 

Kazalci:  

-  število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih društev na javnem razpisu 

-  število otrok, vključenih v dejavnosti ljubiteljske kulture v osnovnih šolah 

 

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

-  izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 

-  sofinanciranje OI JSKD Dravograd na osnovi predloženega programa, ki obsega organizacijo kulturnih 
prireditev, izobraževanje in druge programe s področja kulture. 

Kazalci:  

-  število društev, ki so uspeli na javnem razpisu na področju kulture 

-  število kvalitetno izvedenih projektov 

 

4118006 Sofinanciran je javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 24.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirana sredstva, ki vsebujejo: 

• sredstva za sofinanciranje izvedbe programov po pogodbi z OI JSKD, in sicer: sredstva za programe 
kulturnih društev, za udeležbo na območnih, medobmočnih in državnih srečanjih, za izobraževanje 
strokovnih kadrov, organizaciji rednih občinskih in drugih letnih prireditev  

• sredstva za materialne stroške  ter  

• sredstva za plačo in nadomestila zaposlenega na Skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun sredstev temelji na analizi stroškov za izvedbo programa v javnem skladu. 

4118007 Sofinanciranje kulturnih društev 46.062 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za dejavnost kulturnih društev se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa po postopku na 
podlagi pravilnika.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Obseg sredstev je ocena potreb društev in ostaja na ravni preteklega leta.  

 

4118008 Sofinanciranje zveze kulturnih društev 2.350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Programski stroški Zveze kulturnih društev so vključeni v program dejavnosti Javnega zavoda Dravit.  

Postavka vključuje sredstva za redno delovanje Zveze kulturnih društev Dravograd. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Obseg sredstev je ocena potreb zveze in ostaja na ravni preteklega leta.  

 

18039005 Drugi programi v kulturi 13.000 € 

Opis podprograma 

Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih 
centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in 
investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja 
in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,    11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

• Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 

• Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) 

• Statut Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17, 24/18 in 61/19) 

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

- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj dejavnosti 

Kazalci:  

- število obiskovalcev 

- število vzdrževanih objektov 

 

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

- posodabljanje opreme in investicijsko vzdrževanje obstoječih prostorov in objektov področju kulture,  

Kazalec:  
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- obseg obnovljenih prostorov in opreme 

 

4118009 Vzdrževanje kulturnih objektov 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje sredstva za redno vzdrževanje kulturnih objektov - upravljanje prostorov TPC, 
električna energija v cerkvi Sv. Vid idr. Sredstva za vzdrževanje dvorca Bukovje vključuje finančni načrt 
Javnega zavoda Dravit. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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 je analiza porabe sredstev.  

4118026 Investicije na področju kulture 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP. 

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

Izračun sredstev temelji na analizi stroškov. 

1804 Podpora posebnim skupinam 2.500 € 

18049001 Programi veteranskih organizacij 2.500 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev, zamolčanih 
grobov,… 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

• Statut Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17, 24/18 in 61/19) 

• Pravilnik o  sofinanciranju programov drugih društev in organizacij v Občini Dravograd (Ur. list RS, št. 
38/06, 45/10 in 50/10)  

• Odlok o proračunu Občine Dravograd 

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

- sofinanciranje društev na podlagi pravilnika 

Kazalec: 

- število dodeljenih pomoči  

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

- število dodeljenih pomoči društvom 

4118010 Sofinanciranje veteranskih društev 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa po postopku, ki ga določa pravilnik. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 



 

 58 

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

Obseg sredstev je ocena potreb društev in ostaja na ravni preteklega leta.  

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 798.360 € 

18059001 Programi športa 771.068 € 

Opis podprograma 

V podprogramu programi športa se uresničuje interes občine z opravljanjem naslednjih aktivnosti: 

• upravljanje in vzdrževanje športnih objektov ter ostalih naprav igrišč in opreme,   

• skrb za celovit razvoj športa v občini, 

• izvajanje letnega programa športa,  

• strokovna in organizacijska pomoč izvajalcem letnega programa športa,  

• načrtovanje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v športu ter 

• ostale aktivnosti na tem področju.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,    11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) 

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 

- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) 

- Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, 
št. 26/14)  

- Statut Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17, 24/18 in 61/19) 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Dravit Dravograd (Ur. list RS, št. 117/08, 38/09, 8/10, 60/15 in 2/16) 

- Sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Dravograd  

- Pravilnik o uporabi večnamenske dvorane ŠpiC D 

- Pravilnik o najemu prostorov in površin Športnega centra Dravograd  

- Odlok o proračunu Občine Dravograd  

- Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa 

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

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti   

Kazalci:  

- zagotavljanje m2 pokritih in odprtih športnih površin  

- m2 obnovljenih in novo pridobljenih površin za šport in rekreacijo  

- število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu 

 

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

-  ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov 

-  povečati število rekreativcev  

-  izvedba javnega razpisa za športne programe 

Kazalci: 

-  odstotek zasedenosti/izkoriščenosti športnih objektov  

-  število vključenih v organizirane športne aktivnosti 
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4118013 Šport v društvih-rekreacija 62.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Letni program športa sprejme in potrdi Občinski svet. Sredstva za izvedbo letnega programa športa za 
različne športne vsebine se razdelijo na podlagi javnega razpisa po postopku, ki ga določa odlok. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Obseg sredstev je ocena potreb društev.  

4118014 Športna zveza-redna dejavnost 4.227 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje sredstva za redno delovanje Športne zveze Dravograd. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Izračun sredstev temelji na analizi stroškov za izvedbo programa zveze. 

4118015 Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za tekoče vzdrževanje športnih objektov in sredstva za plačilo najemnine športnega objekta 
(igrišča z umetno travo) so vključena v finančnem načrtu Javnega zavoda Dravit. Del planiranih sredstev 
je zagotovljen za stroške na objektih, ki niso preneseni v upravljanje ali vzdrževanje.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Obseg sredstev je ocena potreb.  

4118018 Sofinanciranje uporabe objektov 66.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Društva in klubi bodo imeli možnost sofinanciranja stroškov uporabe športnih objektov za dejavnosti, ki jih 
izvajajo v javnem interesu na podlagi odloka in javnega razpisa. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov. V predlog je vključen tudi delež sredstev za sof. uporabe 
telovadnice OŠ Dravograd za izvajalce LPŠ po odloku. 

4118021 Javni zavod-dejavnost šport 282.841 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje sredstva za sofinanciranje dejavnosti Javnega zavoda »DRAVIT« Dravograd, Zavoda 
za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti.   

Kot krovna občinska organizacija na področju športa, turizma, kulture in mladinskih dejavnosti skrbi za 
izvajanje dejavnosti, načrtovanje, razvoj, promocijo in trženje športne, turistične, kulturne in mladinske 
ponudbe v Občini Dravograd. Skrbi tudi za spodbujanje, koordinacijo in povezovanje dejavnosti športnih, 



 

 60 

turističnih, kulturnih in mladinskih društev.   

V proračunu je upoštevan obseg programa, ki zagotavlja nemoteno poslovanje zavoda iz izvajanje vseh 
programov. Posamezne postavke (4114003, 4118021, 4118028 in 4118027),  zajemajo odhodke in druge 
izdatke po posameznih področjih delovanja, stroške dela, stroške materiala, blaga in storitev, stroške 
investicijskega vzdrževanja ter upravljanja.  

Predvideni investicijski transferji so vključeni v Načrt razvojnih programov. 

Za leto 2020 je predvidena usklajena višina sredstev za posamezne dejavnosti po vrstah. 

 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke je navezava na projekt, vključen v NRP. 

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

Izračun sredstev temelji na analizi stroškov za izvedbo programa v javnem zavodu. 

4118024 JZ-DRAVIT - INVESTICIJSKI TRANSFER 13.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP. 

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

Izračun sredstev temelji na analizi stroškov. 

4118025 Večnamenska dvorana 342.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje sredstva za najem (poslovnih) prostorov večnamenske dvorane v Dravogradu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Obseg sredstev temelji na analizi stroškov. 

18059002 Programi za mladino 27.292 € 

Opis podprograma 

V podprogramu programi za mladino deluje v okviru JZ Dravit Mladinski center Dravograd. Mladinsko 
delo je ustvarjanje prostora s kulturo druženja mladih, ki temelji na tem, da mladi sami prepoznavajo 
smiselnost dogajanja in programske ponudbe, da v njej spontano sodelujejo, razvijejo pripadnost 
referenčni skupini in gradijo vezi, ki pomenijo kontinuiteto njihovega bodočega sodelovanja v polju 
vsakdanjega življenja.  

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 

• Statut Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17, 24/18 in 61/19) 

• Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Dravit Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08, 38/09, 8/10, 60/15 in 
2/16) 

• Pravilnik o  sofinanciranju programov drugih društev in organizacij v Občini Dravograd (Ur. list RS, št. 
38/06, 45/10 in 50/10)  

• Odlok o proračunu Občine Dravograd  

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

-  zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade 
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-  razdelitev sredstev za programe na podlagi javnega razpisa  

Kazalec:  

-  uspešno izvedeni projekti 

 

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

-  sofinanciranje programa 

Kazalci: 

-  izvedba programov v Mladinskem centru 

-  število uporabnikov - mladih 

 

4118017 Sofinanciranje društev in organizacij, ki delajo z mladimi 2.305 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje sredstva za programe, ki jih izvajajo posamezne organizacije in društva za mlade na 
področjih kulture, turizma, razvoja, spodbujanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela, razvoja znanosti 
mladih, uvajanje dediščine v programe ipd.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Obseg sredstev je ocena potreb društev.  

4118027 Javni zavod-dejavnost mladi 24.987 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obseg sredstev vključuje sredstva JZ Dravit za izvajanje dejavnosti mladih. 

Za leto 2020 je predvidena usklajena višina sredstev za posamezne dejavnosti po vrstah. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Izračun sredstev temelji na analizi stroškov za izvedbo programa v javnem zavodu. 

19 IZOBRAŽEVANJE 1.811.325 € 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.184.630 € 

19029001 Vrtci 1.184.630 € 

Opis podprograma 

Na področju predšolske vzgoje bomo s financiranjem iz proračuna zagotavljali vrtcu načrtno in 
sistematično uresničevanje 

temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Cilji in naloge vrtca so vključiti čim več otrok v eno od 
oblik izven družinske 

vzgoje, zagotavljati varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke, omogočiti otrokom, da 
razvijajo svoje 

sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobij. Ob 
ustaljenih oblikah vzgojnega 

dela v dnevnih in poldnevnih programih izvajajo v vrtcu še dodatne vsebine – obogatitvene programe, s 
katerimi ob upoštevanju 

možnosti, ki jih ponuja posamezno okolje, omogočajo zadovoljevanje interesov otrok in staršev. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 

- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 
62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) 

- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 
62/10 – ZUPJS) 

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. 
US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19) 

- Statut Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17, 24/18 in 61/19) 

- Odloki o ustanovitvi zavodov 

 

 

 

 

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

- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti 

- prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam 

- sprotno prilagajanje potrebam in prilagajanje kadrovskih potencialov ter števila oddelkov v posameznih 
starostnih skupinah 

- investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme v vrtcih 

Kazalec:  

- obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev 

 

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

-  vključitev novih predšolskih otrok 

-  izvedba nujnih investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izkazanih potreb, 

  Kazalci: 

-  vzdrževane površine v m2 

-  število odprtih oddelkov vrtcu 

-  število novo zaposlenih v vrtcu 

 

4119001 Bolnišnično varstvo otrok 2.630 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program bolnišničnega varstva otrok se izvaja v enoti VVZ Slovenj Gradec in je sofinanciran s strani vseh 
koroških občin. Delež, ki odpade na Občino Dravograd v letu 2020 znaša 11,7% vseh stroškov po ključu 
števila prebivalcev. Sredstva vključujejo delež stroškov za osebne prejemke zaposlenih ter programske 
stroške. Neprogramske stroške zagotavlja bolnišnica. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Izračun sredstev temelji na analizi stroškov za izvedbo programa v javnem zavodu. 
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4119002 Varstvo otrok izven občine Dravograd 95.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z zakonodajo se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med ceno 
programov in plačilom staršev za otroke s stalnim prebivališčem v Občini Dravograd, ki obiskujejo vrtce 
izven občine.   

Število otrok med letom niha, predvsem se spremeni z novim šolskim letom, zato je višino prispevka 
občine težko realno oceniti. Prav tako se z mesecem januarjem plačila določijo na novo.  

Postavka vključuje subvencije otroškega varstva vzgojno-varstvenim zavodom v drugih občinah, katere 
od 1.9.2019 dalje obiskuje 30 otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Izračun sredstev temelji na analizi stroškov za sofinanciranje programov v javnih zavodih izven občine. 

4119003 Vrtec Dravograd-redna dejavnost 935.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o vrtcih se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med ceno 
programov in plačilom staršev za otroke iz Občine Dravograd, ki obiskujejo JZ Vrtec Dravograd. Cena 
programov je določena s sklepom. Občina zagotavlja vrtcu tudi sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova 
dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa za predšolske otroke, ki se ne vštevajo v ceno 
programa (4119023). 

 

V letu 2020 je za program vzgoje in varstva otrok v VVZ Vrtec Dravograd planiran delež sredstev, 
preračunan na strošek oz. ceno na otroka ob upoštevanju števila otrok v posameznih oddelkih, plačilnih 
razredov staršev, kadrovske zapolnitve in dviga cene programa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Izhodišča so pripravljena na osnovi določil Zakona o vrtcih in Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost 
vzgoje in izobraževanja, 

ter Sklepa o določitvi cen programov v Občini Dravograd. Iz proračuna občine se vrtcem zagotavljajo 
sredstva v višini razlike med 

ceno programov in plačili staršev. Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane, ki jih 
sestavljajo: - stroški dela 

zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo, - 
stroški materiala in 

storitev, potrebnih za izvajanje programa in - stroški živil za otroke. Vrtec, ki izvaja javno službo, mora 
občini ustanoviteljici 

mesečno izdajati zahtevke za kritje zgoraj omenjenih stroškov. Izračun sredstev temelji na analizi 
stroškov za izvedbo programa v javnem zavodu in oblikovani ceni programa. 

4119023 VRTEC-dodatna strokovna pomoč (otroci s PP) 38.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V program predšolske vzgoje se na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo vključujejo tudi otroci s 
posebnimi potrebami, za katere je potrebno zagotoviti plačilo stroškov dodatne strokovne pomoči 
specialnega pedagoga, logopeda, tiflopedagoga, dva spremljevalca gibalno oviranih otrok. V šolskem letu 
2019/2020 krijemo stroške dodatne strokovne pomoči desetim predšolskim otrokom. V planu je 
upoštevan minimalni obseg sredstev za te namene. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun sredstev temelji na analizi stroškov za izvedbo programa v javnem zavodu. 

4119025 Vrtec-uporaba prostorov 84.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje stroške najema in vzdrževanja prostorov za namen izvajanja dejavnosti VVZ Vrtec 
Dravograd. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Obseg sredstev temelji na analizi stroškov. 

4119026 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 26.člena  Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-F), Ur. list RS, št. 55/17 
in Navodila Ministrstva za finance št. 4102-80/2017/1 z dne 27.10.2017, občina ločeno vodi podatke o 
obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti. S sklepom o določitvi cene programov v Vzgojno-
varstvenem zavodu Vrtec Dravograd (Uradni list RS, št. 108/11, 109/12, 83/13, 50/14, 31/16 in 31/17) se 
lahko staršem plačilo, ki jim je določeno z odločbo centra za socialno delo, še dodatno zniža (zdravniška 
odsotnost in počitniške rezervacije).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Izračun sredstev temelji na analizi stroškov za sofinanciranje. 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 282.584 € 

19039001 Osnovno šolstvo 268.884 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja v skladu z določili Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in 

izobraževanja. Iz sredstev lokalne skupnosti se šolam zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za 
uporabo prostora in opreme in druge materialne stroške, razen programsko odvisnih stroškov, kateri se 
zagotavljajo iz sredstev državnega proračuna.   

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 –  popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) 

- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 
40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) 

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 
41/17 – ZOPOPP) 

- Statut Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17, 24/18 in 61/19) 

- Odloki o ustanovitvi javnih zavodov 

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

- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti,  

- uvajanje dodatnih dejavnosti, 

- prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam, 

- sprotno prilagajanje potrebam in prilagajanje kadrovskih potencialov,  
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- investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme  

Kazalec:  

- obseg realizacije programov 

 

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

- kritje stroškov rednega in dodatnega programa za dosego višjega nivoja znanja 

- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov  

- vzdrževanje prostorov in posodabljanje na podlagi izkazanih potreb   

Kazalci: 

-  število učencev 

-  vzdrževane površine v m2 

 

 

4119004 OŠ Dravograd-dodatni program 65.043 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obseg sredstev za dejavnost v letu 2020 ostaja na nivoju preteklega leta.. Povišan je delež za str. 
vzdrževanja, obnove in nabave nekatere opreme za matično šolo in podružnice ter dodatnega programa 
za str.varstva vozačev. Dopolnilni stroški letne in zimske šole v naravi za šol. leto 2019/20 so predvideni v 
višini 30 €/učenca. 

            

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Obseg sredstev temelji na analizi stroškov. 

4119005 OŠ Dravograd-redni program 66.062 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vsi tekoči MS v zvezi z delovanjem in uporabo šolskih objektov so naslednji (v skladu z 82. členom 
ZOFVI): električna energija, 

komunalne storitve, zbiranje in odvoz odpadkov,poštne in telefonske storitve, pogodbene obveznosti za 
varovanje objektov, 

varnost pri delu, vzdrževanje knjigovodskih programov, vzdrževanje računalnikov. Komunalne storitve 
obsegajo stroške za 

ogrevanje objektov (ločena postavka) in vse stroške v zvezi s porabo vode. Izhodiščna vrednost za 
izračun stroškov v šolah oz. objektih, kjer se izvajajo programi vrtca, znaša 70% izhodiščne vrednosti. 

V preračunu materialnih stroškov za šole so upoštevane uporabne notranje in zunanje površine šole, 
število oddelkov ter učencev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe sredstev za opisane 
namene v preteklem 

proračunskem obdobju. 

4119006 OŠ Dravograd-sredstva za vzdrževanje in obnovo 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na območju občine poteka vzgojno izobraževalni proces v šestih osnovnošolskih objektih. Zaradi starosti 
in frekventnosti teh objektov se pojavljajo nujna dela, ki jih je potrebno izvesti čim prej, da se ne povečuje 
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škoda na njih ter tudi zaradi varnosti otrok ter ostalih uporabnikov. 

Večja dela so predvidena na osnovi kriterija prioritet šole in so vključena v NRP. V postavki so predvidena 
sredstva za manjša dela in tudi nove nepredvidene situacije, ki bodo terjale popravila oz. investicije.  

 

  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Obseg sredstev temelji na analizi stroškov za opisane namene v preteklem 

proračunskem obdobju. 

4119007 OŠ izven občine 8.970 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi prve alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja zagotavlja lokalna skupnost stroške vzgoje in izobraževanja otrok, kjer ti šolo obiskujejo. 
Šolam oz. občinam, kjer se naši otroci izobražujejo se priznavajo predvsem materialni stroški ter stroški 
prevozov. Skupno imamo v drugih občinah z novim šolskim letom 10 učencev (OŠ Juričevega Drejčka na 
Ravnah na Koroškem – 1, Tretja OŠ Slovenj Gradec – 6 učencev ter POŠ Muta – 3.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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 predstavlja analiza porabe sredstev v preteklem proračunskem obdobju in je odvisna od št. 
učencev. 

4119008 OŠ Šentjanž-dodatni program 18.108 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obseg sredstev za dejavnost, vzdrževanje, obnovo in nabavo nekatere opreme ter dopolnilni stroški letne 
in zimske šole v naravi za šol. leto 2019/20 ostaja na nivoju preteklega leta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Obseg sredstev temelji na analizi stroškov. 

4119010 OŠ Šentjanž-redni program 16.406 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vsi tekoči MS v zvezi z delovanjem in uporabo šolskih objektov so naslednji (v skladu z 82. členom 
ZOFVI): električna energija, 

komunalne storitve, zbiranje in odvoz odpadkov,poštne in telefonske storitve, pogodbene obveznosti za 
varovanje objektov, 

varnost pri delu, vzdrževanje knjigovodskih programov, vzdrževanje računalnikov. Komunalne storitve 
obsegajo stroške za 

ogrevanje objektov (ločena postavka) in vse stroške v zvezi s porabo vode. V preračunu materialnih 
stroškov za šole so upoštevane uporabne notranje in zunanje površine šole, število oddelkov ter učencev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe sredstev za opisane 
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namene v preteklem 

proračunskem obdobju. 

4119011 OŠ Šentjanž-sredstva za vzdrževanje in obnovo 14.945 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi starosti in frekventnosti teh objektov se pojavljajo nujna dela, ki jih je potrebno izvesti čim prej, da 
se ne povečuje škoda na njih ter tudi zaradi varnosti otrok ter ostalih uporabnikov. 

Večja dela so predvidena na osnovi kriterija prioritet šole in so vključena v NRP. V postavki so predvidena 
sredstva za manjša dela in tudi nove nepredvidene situacije, ki bodo terjale popravila oz. investicije.  

 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Obseg sredstev temelji na analizi stroškov za opisane namene v preteklem 

proračunskem obdobju. 

4119020 OŠ DRAVOGRAD-sredstva ogrevanja 47.550 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva namenjamo za stroške ogrevanja matične šole in podružničnih osnovnih šol.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe sredstev za opisane 
namene v preteklem 

proračunskem obdobju. 

4119021 OŠ ŠENTJANŽ-sredstva ogrevanja 19.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva namenjamo za stroške ogrevanja šole. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe sredstev za opisane 
namene v preteklem 

proračunskem obdobju. 

19039002 Glasbeno šolstvo 13.700 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. 

Glasbenim šolam se iz sredstev lokalnih skupnosti zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo 
prostora in opreme in druge materialne stroške, razen programsko odvisnih stroškov, ki se šolam 
zagotavljajo iz sredstev državnega proračuna.  

Zakonske in druge pravne podlage 

-Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
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47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) 

- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo) 

- Statut Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17, 24/18 in 61/19) 

- Odloki o ustanovitvi javnih zavodov 

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

Cilji: 

- ohranjati optimalne prostorske in tehnične pogoje za izvedbo pestrih vzgojno-izobraževalnih programov 
na področju glasbene vzgoje in poustvarjalne glasbene umetnosti. 

Kazalci: 

-  število učencev, ki zaključijo osnovno glasbeno izobraževanje 

-  število vzdrževanih površin v m2 

 

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

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za sofinanciranje dogovorjenega obsega dejavnosti 
glasbene šole upoštevajoč 

pestrost in kvaliteto programov Z zagotavljanjem dobrih pogojev za izvajanje načrtovane dejavnosti 
želimo ohraniti sedanji obseg vključenosti učencev in dijakov v glasbeno šolo ter izpolniti finančne 
obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno izvajanje glasbenega programa 

Kazalec: 

-  število učencev, ki zaključijo osnovno glasbeno izobraževanje. 

 

4119012 Glasbena šola 13.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi prve alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja zagotavlja lokalna skupnost stroške vzgoje in izobraževanja otrok, ki obiskujejo glasbeno 
šolo. Posamezni glasbeni šoli je zagotovljen del materialnih stroškov, delež sredstev za dogovorjeni 
program, prehrano in potne stroške zaposlenih.   

          

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Obseg sredstev temelji na analizi stroškov za opisane namene v preteklem 

proračunskem obdobju. 

1906 Pomoči šolajočim 344.111 € 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 341.411 € 

Opis podprograma 

Gre za zagotovitev čim bolj ustrezne in varne izvedbe izobraževanja. 

V okviru tega podprograma so zajete subvencije šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih 
potrebščin, šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) 

- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 
40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) 
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- Statut Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17, 24/18 in 61/19) 

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

-  izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju 

Kazalec: 

-  število učencev, ki so upravičeni do pomoči 

 

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

- omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu 
z veljavno zakonodajo  

- socialno šibkim omogočiti subvencije pri nakupu šolskih potrebščin 

- socialno šibkim omogočiti subvencije stroškov letne in zimske šole v naravi  

Kazalec: 

- število učencev, ki so upravičeni do pomoči 

 

4119014 Regresiranje prevozov v šolo 340.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj. 

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavlja lokalna skupnost 
sredstva za prevoze učencev osnovne šole. 

Učenci imajo pravico do brezplačnega prevoza, če je njihovo prebivališče oddaljeno več kot 4 km od 
njihove osnovne šole. Ne glede na oddaljenost imajo pravico do brezplačnega prevoza tudi tisti učenci, 
ko je ogrožena njihova varnost na poti v šolo po ugotovitvi pristojnega organa za preventivo v cestnem 
prometu in tisti učenci, ki obiskujejo 1. razred osnovne šole. Občina Dravograd zagotavlja brezplačne 
prevoze tudi za učence s posebnimi potrebami, ki se na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo o 
usmeritvi izobražujejo v OŠ Juričevega Drejčka na Ravnah na Koroškem, Tretji OŠ Slovenj Gradec, POŠ 
Muta in v socialnem zavodu CUDV Črna na Koroškem.  V letu 2020 je planirana izvedba javnega naročila 
za prevoz otrok na pogodbenih linijah za dve šolski leti, pri čemer je pogodbena cena prevoza za km 
fiksna. 

Tisti upravičenci do brezplačnega prevoza, ki jim ni možno ponuditi organiziranega šolskega prevoza, 
lahko uveljavljajo pravico do povračila prevoznih stroškov.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Planirana je izvedba javnega razpisa za dve šolski leti. Obseg sredstev je povišan zaradi uvedbe 
dodatnega prevoza na Ojstrici in morebitnih sprememb dejanskega stanja. Dejanska izplačila bodo 
potekala glede na število šolskih dni v tekočem mesecu. 

4119015 Subvencioniranje nakupa šol.potrebščin 940 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obseg sredstev ostaja na ravni preteklega leta.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe sredstev za opisane 
namene v preteklem 

proračunskem obdobju. 
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4119016 Subvencioniranje šole v naravi 471 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podpora ter sofinanciranje stroškov za otroke iz socialno šibkih družin na podlagi pravilnika.   

Obseg sredstev ostaja na ravni preteklega leta.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe sredstev za opisane 
namene v preteklem 

proračunskem obdobju. 

19069003 Štipendije 2.700 € 

Opis podprograma 

RRA Koroška je nosilec skupnega fonda za štipendiranje na Koroškem pod naslovom Koroška 
štipendijska shema. Projekt je poleg združevanja sredstev vseh koroških občin v skupni sklad po ključu 
števila prebivalstva, podprt tudi s strani neposrednih regionalnih pomoči, vanj pa so poleg občin vključene 
tudi zainteresirane gospodarske družbe. Na podlagi razpisanih štipendij se dijaki in študenti lahko prijavijo 
na razpis za dodelitev štipendij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) 

• Statut Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17, 24/18 in 61/19) 

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

- podpora deficitarnim poklicem v terciarnem izobraževanju 

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

- štipendiranje 

- študenti štipendisti opravijo študijske obveznosti 

4119017 Štipendije 2.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje minimalni delež sredstev za štipendiranje študenta medicine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe sredstev za opisane 
namene v preteklem 

proračunskem obdobju. 

20 SOCIALNO VARSTVO 593.734 € 

2002 Varstvo otrok in družine 16.000 € 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 16.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje socialno varstveni program namenjen družini in otrokom - enkratno pomoč staršem 
ob rojstvu otroka.  



 

 71 

Zakonske in druge pravne podlage 

 

•  Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,  

•       11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

•  Zakon o socialnem varstvu  (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 
54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) 

•       Statut Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17, 24/18 in 61/19) 

•  Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Dravograd (Ur. list RS, št. 92/07, 
73/10 in 110/13) 

•  Odlok o proračunu Občine Dravograd 

 

 

 

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

- v skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je eden izmed ciljev družinske politike v občini 
ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin  

- spodbujanje rodnosti na tem področju, s tem da zagotavljamo sredstva za novorojence 

Kazalec: 

- število podeljenih pomoči za novorojence 

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

- zagotoviti sredstva za nove programe socialnega varstva z namenom reševanja problematike 
posameznih skupin (ženske in otroci žrtev nasilja) ter za zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovskih 
kapacitet za izvajanje 

   teh programov in 

- spodbujanje rodnosti. 

Kazalci: 

- število vključenih žensk in otrok v dejavnost Varne hiše in 

- število podeljenih pomoči za novorojence. 

4120002 Program pomoči novorojencem 16.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za enkratne denarne pomoči upravičencem. Oblika, s katero se upravičencem 
na podlagi pravilnika zagotovi dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Za izhodišče pri izračunu porabe pomoči staršem ob rojstvu otroka smo upoštevali oceno rojenih otrok in 
oceno števila vlagateljev 

za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca glede na preteklo leto. 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 577.734 € 

20049001 Centri za socialno delo 4.300 € 

Opis podprograma 

Na podlagi 43. člena Zakona o socialnem varstvu občine zagotavljajo socialno varstveno storitev pomoč 
družini na domu.Center za socialno delo Dravograd jo je uvedel in razvijal od leta 2001 dalje. Z letom 
2014 je izvajanje storitve prešlo na Koroški dom starostnikov Črneče. 
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Z izkušnjami, izobraževanjem in usposabljanjem je oblikovana ekipa, ki lahko storitev opravlja 
kakovostno, ustrezno raznolikim potrebam naših uporabnikov.  

Zakonske in druge pravne podlage 

•  Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,    11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

•  Zakon o socialnem varstvu Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 
54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A) 

•       Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS, št. 
39/13)  

•       Zakon o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02, 61/07 – ZUNEO-A in 33/16 – 
ZVarD)    

•       Statut Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17, 24/18 in 61/19) 

•       Akcijski načrt za enakost spolov v Občini Dravograd za obdobje 2016 -2020 

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

- izboljšati kakovost življenja, vsakomur omogočiti socialno varnost in človeško dostojanstvo, razvijati 
socialno pravičnost in solidarnost, vzpodbujati uporabnike k aktivnejšemu sodelovanju pri zagotavljanju 
lastne socialne varnosti, zagotavljati strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in razreševanju 
socialnih stisk uporabnikov, razvijati mreže socialnih pomoči, dodatni programi 

Kazalci: 

- število oseb, ki aktivno sodeluje pri zagotavljanju lastne socialne varnosti  

- število programov, ki zagotavljajo strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in reševanju socialnih 
stisk 

 

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

-  zagotoviti sredstva za izvajanje nalog po JP 

-  zagotavljanje odpravljanja socialnih stisk občanov 

Kazalec: 

-  kakovostno izvedeni programi 

 

4120003 Center za socialno delo, Koroški dom Črneče 4.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2020 ne predvidevamo sofinanciranja programov ali aktivnosti CSD Dravograd, kateri opravlja v 
skladu za zakoni in podzakonskimi predpisi javna pooblastila in svetovalno delo s področja socialnega 
varstva za prebivalce občine Dravograd.  

Iz postavke se financira javna služba pomoč na domu - vodenje in koordiniranje (neprogramski stroški, ki 
vključujejo stroške blaga, materiala in storitev). Vodenje, koordiniranje in izvajanje socialnovarstvene 
storitve pomoč družini na domu izvaja Koroški dom starostnikov Črneče.  

 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

V obsegu sredstev je vključena veljavna cena za vodenje in koordiniranje storitve. 

20049002 Socialno varstvo invalidov 320.052 € 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge, ki vključuje financiranje 
bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje in financiranje družinskega 
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pomočnika. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

• Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – 
popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 
21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) 

• Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 
110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15) 

• Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 
8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) 

• Pravilnik o standardih in normativih za socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 
104/11, 111/13, 102/15 in 76/17) 

• Statut Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17, 24/18 in 61/19) 

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

Zagotavljanje sredstev za družinskega pomočnika ter s tem prispevati k bolj kakovostnim rešitvam skrbi 
za invalidne osebe, ki potrebujejo  pomoč in oskrbo na domu in zagotoviti invalidnim osebam večjo 
avtonomijo, ki preprečuje socialno izključenost in dviguje kakovost njihovega življenja, zagotavljanje 
sredstev za osebe, ki dnevno obiskujejo ali so nameščene v posebne socialne zavode ter zagotavljanje 
sredstev za prevoze 

Kazalci: 

-  število družinskih pomočnikov 

-  število oseb v posebnih socialnih zavodih 

-  število oseb z regresirano oskrbo v domovih 

 

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

-  zagotoviti sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo za družinskega 
pomočnika, zagotavljanje sredstev za osebe, ki dnevno obiskujejo ali nameščene v posebne socialne 
zavode ter zagotavljanje sredstev za prevoze. 

Kazalci: 

-  število družinskih pomočnikov 

-  število oseb v posebnih socialnih zavodih 

-  število oseb z regresirano oskrbo v domovih 

 

4120005 Financiranje družinskega pomočnika 20.052 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o socialnem varstvu določa pravico do izbire družinskega pomočnika. Pravica je namenjena 
polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo 
pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Sredstva se zagotovijo iz proračuna lokalne 
skupnosti na območju, na katerem ima upravičenec do te storitve prijavljeno stalno prebivališče. Pravica 
do družinskega pomočnika se pridobi na podlagi odločbe Centra za socialno delo Dravograd.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Planirana sredstva so predvidena za delo dveh družinskih pomočnikov. 
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4120006 Regresiranje oskrbe v posebnih socialnih zavodih 280.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V posebnih zavodih je trenutno nameščenih 25 občanov: v zavodu Hrastovec 6, Lukavci 1, CUDV Črna 
na Koroškem 14, ZUDV Dornava 1, Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca 2 in Sonček - enota 
Dravograd 1). Stroški se poravnavajo na osnovi domske namestitve po odločbi Centra za socialno delo 
Dravograd. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Za leto 2020 so planirana potrebna finančna sredstva na podlagi cen posameznih zavodov in števila 
naših občanov. 

 

4120007 Regresiranje prevozov v zavode 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje prevozne stroške za otroke, ki dnevno obiskujejo CUDV Črna na Koroškem, enoto na 
Ravnah na Koroškem in OŠ JD. Stroški prevoza vključujejo prevoz enega otroka na invalidskem vozičku.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Planirana je izvedba javnega razpisa, na podlagi katerega bomo pridobili ceno prevozov za šolsko leto. 
Dejanska izplačila potekajo glede na število šolskih dni v tekočem mesecu. 

20049003 Socialno varstvo starih 220.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje financiranje bivanja starejših oseb v splošnih zavodih, dnevnih centrih, 
sofinanciranje pomoči družini na domu, ... 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

• Zakon o socialnem varstvu(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – 
popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 
21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) 

• Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 
110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15) 

• Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 
8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) 

• Pravilnik o standardih in normativih za socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 
104/11, 111/13, 102/15 in 76/17) 

• Statut Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17, 24/18 in 61/19) 

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

-  uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic 
uporabnikov 

Kazalec: 

-  število občanov, ki koristijo storitev  

 

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

-  na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva 
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za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev. 

Kazalec: 

-  število občanov, ki koristijo storitev  

4120008 Dejavnost izvajanja pomoči na domu 110.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Socialnovarstveno storitev pomoč na domu zagotavlja občina v obliki neposredne pomoči ter  subvenciji k 
ceni storitve, za katero je upravičenec oziroma zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. 

Neposredno pomoč na domu glede na potrebe občanov po storitvi izvajajo 4 socialne oskrbovalke.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Za leto 2020 so planirana sredstva na podlagi ocene števila uporabnikov in veljavne cene storitve pomoči 
na domu. 

 

4120009 Regresiranje oskrbe starejših v splošnih socialnih zavodih 110.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zavodsko varstvo predstavlja kritje dela stroška nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih, ki se 
krijejo iz proračuna v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov 
nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili dolžni in sposobni kriti razliko. Stroški 
se poravnavajo na osnovi domske namestitve po odločbi Centra za socialno delo Dravograd. 

V splošnih socialno varstvenih zavodih je nameščenih 25 občanov: v KDS Črneče 19, v Domu Hmelina 
Radlje 4, v  Zavodu Čebela v Šentjanžu 1 in Špesovem domu v Vojniku 1. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Za leto 2020 so planirana potrebna finančna sredstva na podlagi cen posameznih zavodov in števila 
naših občanov. 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 6.000 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma socialno varstvo materialno ogroženih naj bi skupaj s pristojnimi inštitucijami na 
podlagi sprejetih predpisov omogočili ustrezno obravnavo in pomoč ranljivim skupinam prebivalstva 
(mladi, invalidi, socialno ogroženi, ipd), zagotavljali plačilo pogrebnih stroškov socialno ogroženih ter 
reševanje problematike brezdomcev. V postavko se uvrščajo druge socialne pomoči, regresiranje 
prehrane in obvezne dejavnosti učencev, pogrebni stroški socialno ogroženih ter pomoč brezdomcem. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

• Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) 

• Pravilnik o merilih za oblikovanje cen in standard za osnovni klasični in osnovni žarni pogreb na 
pokopališčih na območju Občine Dravograd 

• Statut Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17, 24/18 in 61/19) 

• Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Dravograd (Ur. list RS, št. 57/08, 66/10, 24/11, 
72/12 in 31/16) 

• Odlok o proračunu Občine Dravograd  

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

-   zmanjšanje socialne izključenosti in revščine posameznikov in družin iz občine 
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Kazalec:  

-  število materialno ogroženih oseb v občini 

-  izboljšanje življenja občank in občanov z nižjimi dohodki 

 

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

- zagotoviti pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam 

- zagotavljanje primernega obsega sredstev 

Kazalci:  

-  število upravičencev 

-  število izdanih odločb 

 

4120010 Plačila pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč je občina tista, ki poravna 
stroške pokopa v primeru, da ni dedičev (socialni pokop) ali če ti niso sposobni poravnati stroškov 
pokopa. Občina ima pravico do povračila 

pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega. Občina krije izključno stroške pokopa, ki so del pogrebnih 
stroškov in so tisti stroški, ki so neobhodno potrebni za pokop.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Za leto 2020 so planirana potrebna finančna sredstva za en primer ali več sofinanciranj. 

 

4120016 Socialna pomoč- ostali življ.stroški (ni vključeno v PPi) 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podpora ter sofinanciranje stroškov drugih življenjskih stroškov (stroški el. energije, str. komunalnih 
storitev ipd.) socialno ogroženim osebam.  Podpora ter sofinanciranje stroškov se izvaja na podlagi 
pravilnika.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Izračun višine sredstev je pripravljen na podlagi ocene potreb po denarnih pomočeh na podlagi števila 
vlog v preteklih 

proračunskih obdobjih. 

 

4120017 Humanitarna pomoč soc.ogroženim (ni vključeno v PPi) 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Humanitarna podpora ter sofinanciranje življenjskih stroškov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Izračun višine sredstev je pripravljen na podlagi ocene. 
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4120019 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program zajema tako strokovno svetovalni, kot nastanitveni program. Teoretična osnova programa je 
preprečevanje socialne izključenosti in marginalizacije posameznikov in skupin. Posamezne dejavnosti 
znotraj programa omogočajo razvijanje, pridobivanje in ohranjanje osebnih, socialnih in delovno-
integrativnih kompetenc. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

V planu je ev. delno sofinanciranje programa. 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 27.382 € 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma delujejo različne humanitarne organizacije z namenom izboljšati življenje 
ranljivih ljudi, ter izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav 
oz. reševanje socialnih potreb posameznikov.   

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

• Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – 
popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 
21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) 

• Zakon o Rdečem križu (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10) 

• Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) 

• Statut Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17, 24/18 in 61/19) 

• Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Dravograd (Ur. list RS, št. 57/08, 66/10, 24/11, 
72/12 in 31/16) 

• Pravilnik o sofinanciranju programov zdravstvenega in socialnega varstva v Občini Dravograd 

• Odlok o proračunu Občine Dravograd  

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

-  spodbujati in sofinancirati izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih 
stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov  

-  preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem 
prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik. 

Kazalci: 

-  uspešnost izvajanja programov/projektov 

-  število izvedenih programov/projektov 

-  število vključenih v programe 

-  število prijavljenih in sofinanciranih društev, ki delujejo oziroma opravljajo dejavnost s področja 

 

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

-  zagotoviti sredstva na podlagi pogodbe in tako omogočiti nemoteno delovanje programa za socialno 
varstvo drugih ranljivih skupin in 

-  na podlagi izvedenega razpisa podpora in spodbujanje programov na področju socialnega varstva  

Kazalci: 

-  število občanov, ki so vključeni v izvajanje posebnih socialnih programov in storitev za reševanje 
socialnih stisk  

-  število prijavljenih in sofinanciranih štev, ki delujejo oziroma opravljajo dejavnost s področja. 
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4120012 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva 12.258 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa in so namenjena projektom ter programom 
humanitarnih organizacij, ki se sofinancirajo na podlagi pravilnika. V tej postavki so zajeta sredstva za 
delovanje nevladnih organizacij - humanitarnih, dobrodelnih in sorodnih društev, razen OZ RK Dravograd.  

 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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 je ocena potreb za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov. 

4120013 Subvencioniranje letovanj mladine 96 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podpora ter sofinanciranje stroškov letovanj otrok in mladine socialno ogroženim osebam. Podpora ter 
sofinanciranje stroškov se izvaja na podlagi pravilnika.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Izračun višine sredstev je pripravljen na podlagi ocene potreb po denarnih pomočeh na podlagi števila 
vlog v preteklih 

proračunskih obdobjih. 

 

4120015 Dejavnost OZ RK Dravograd 13.028 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program dejavnosti OZ RK Dravograd bo sofinanciran na podlagi neposredne pogodbe. V postavko je 
vključeno sofinanciranje naslednjih programov: humanitarni, programi za starejše, za mladino, programi 
preprečevanja zasvojenosti, program zaščite in reševanja.                 

Pri sofinanciranju programov OZ RK Dravograd je upoštevanih 20% vrednosti, ki predstavlja stroške dela, 
materiala in storitev. Obseg sredstev ostaja na ravni preteklega leta. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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 je ocena potreb za sofinanciranje programa. 

4120018 Projekt občina po meri invalidov 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so predvidena sredstva za posamezne aktivnosti, ki izboljšujejo položaj invalidov in starejših v 
občini. 

Obseg sredstev ostaja na ravni preteklega leta.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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 je ocena potreb za sofinanciranje programa. 
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42 OU- Kmetijska dejavnost 63.300 €  

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 63.300 € 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 43.500 € 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 9.500 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij,.. 

 

Sredstva pod programsko klasifikacijo 1102 se razdelijo na osnovi »Pravilnika o dodeljevanju pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Dravograd«. Glede na izkazane potrebe lahko 
županja predvidena sredstva med proračunskimi postavkami prerazporedi znotraj okvira financiranja po 
navedenem pravilniku. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o kmetijstvu (ZKme) (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17 in 22/18)  

• Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 
27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17)  

• Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg)  

• Zakon o gozdovih (ZG) (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – 
ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) 

• Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

• Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dravograd za 
programsko obdobje 2015 – 2020 ( Ur. list RS, št. 51/2015) 

 

 

 

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

Razvoj kmetijstva v občini Dravograd. 

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

V skladu z načrtom razvojnih programov (NRP). 

4211002 Sofinanciranje kmetijskih društev 9.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi razpisa v letu 2019 se bodo sofinancirala društva, ki se bodo prijavila na razpis in predložila 
program. V letu 2018 so se sofinancirala  naslednja društva: 

-       Društvo kmetic Dravograd, 

-       Lovska družina Dravograd, 

-       Lovska družina Bukovje, 

-       Lovska družina Libeliče, 

-       Društvo Ajda Koroška, 

-       Govedorejsko društvo Dravograd, 

-       Koroška ribiška družina, 

-       Društvo gojiteljev malih živali na Koroškem, 

-       Sadjarsko društvo, 

-       Društvo rejcev drobnice Cekin, 

-       Strojni krožek Koroška, 
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-       Združenje za medsosedsko pomoč strojni krožek Drava. 

 

 

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 

Vrednost je določena na podlagi porabe sredstev iz preteklih let. 

11029003 Zemljiške operacije 1.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje varstvo in urejanje kmetijskih  zemljišč in gozdov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o kmetijstvu (ZKme) (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17 in 22/18)  

• Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 
27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17)  

• Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg)  

• Zakon o gozdovih (ZG) (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – 
ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16)  

• Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

• Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dravograd za 
programsko obdobje 2015 – 2020 ( Ur. list RS, št. 51/2015), 

 

 

 

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

Zagotavljanje enakomernega kmetijskega razvoja v občini Dravograd. 

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

Sofinanciranje prevoza iz odročnih krajev. 

4211003 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa za delno kritje upravičenih 
stroškov. 

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 

Vrednost je določena na podlagi porabe sredstev iz preteklih let. 

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 33.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje neposredna plačila v kmetijstvu na podlagi objavljenega razpisa (premije). 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o kmetijstvu (ZKme) (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 
22/18)  

Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 
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27/17 – ZKme-1D in 79/17)  

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg)  

Zakon o gozdovih (ZG) (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – 
ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16)  

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dravograd za programsko 
obdobje 2015 – 2020 ( Ur. list RS, št. 51/2015) 

 

 

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

Razvoj kmetijstva v občini Dravograd. 

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

Sofinanciranje investicij in kmetijske opreme na podlagi javnega razpisa. 

4211007 Subvencioniranje primarne kmetijske proizvodnje 33.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Povračilo stroškov  v obliki pomoči za nadomestilo kmetom za stroške primarne kmetijske proizvodnje.  

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 

Vrednost je določena na podlagi porabe sredstev iz preteklih let. 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 19.800 € 

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 4.800 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sofinanciranje programov izobraževanja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

            Zakon o kmetijstvu (ZKme) (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17 in 22/18)  

• Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 
27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17)  

• Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg)  

• Zakon o gozdovih (ZG) (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – 
ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16)  

• Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

• Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dravograd za 
programsko obdobje 2015 – 2020 ( Ur. list RS, št. 51/2015), 

 

 

 

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

Izvedba izobraževanj na kmetijskem področju. 

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

Financiranje izobraževanj za kmetijsko področje. 
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4211005 Izobraževanje 4.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi izkazanih potreb bo izveden razpis za izobraževanje kmetov. 

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 

Vrednost je določena na podlagi porabe sredstev iz preteklih let 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 15.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o kmetijstvu (ZKme) (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17 in 22/18)  

• Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 
27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17)  

• Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg)  

• Zakon o gozdovih (ZG) (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – 
ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16)  

• Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

• Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dravograd za 
programsko obdobje 2015 – 2020 ( Ur. list RS, št. 51/2015) 

 

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

Zagotovitev zaščite in oskrbe živali. 

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

Sofinanciranje azilov oziroma zavetišč, oskrba živali neznanih lastnikov. 

4211006 Pokritje stroškov za živali neznanega lastnika 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Financiranje azila za živali neznanega lastnika. 

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 

Vrednost je določena na podlagi porabe sredstev iz preteklih let. 

4211011 Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi razpisa se bodo sofinancirala društva v javnem interesu na področju kmetijstva. 

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 

Vrednost je določena na podlagi porabe sredstev iz preteklih let. 
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50 Občinski svet 136.342 €  

01 POLITIČNI SISTEM 48.722 € 

0101 Politični sistem 48.722 € 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 45.922 € 

Opis podprograma 

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Občinski 
svet je najvišji organ odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Sredstva so 
namenjena za naloge, ki jih občinski svetniki izvajajo skladno z zakonodajo in statutom. 

Poslanstvo predlagateljice finančnega načrta je zagotavljanje delovanja občinskega sveta in njegovih 
delovnih teles. 

Zakonske in druge pravne podlage 

 

- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 
68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – 
UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a)  

- Zakon o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 
68/17)  

- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 6/18 – 
odl. US)  

- Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 
28/11 – odl. US in 98/13)  

- Zakon o političnih strankah (ZPolS) (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 
in 46/14)  

- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) (Ur. list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 
74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/2012-ZUJF) 

- Zakon sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 
13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 
50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) 

- Statut Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17, 24/18 in 61/19) 

 

 

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

Zagotovitev strokovnih in materialnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles. 

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

Učinkovito delovanje občinskega sveta, odborov in komisij. 

5001001 Financiranje političnih strank 8.822 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Dravograd s Sklepom o financiranju političnih strank v Občini Dravograd (Ur. list RS, št. 84/06), v 
skladu z Zakonom o političnih strankah (ZPolS) (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 
103/07, 99/13 in 46/14) ureja financiranje političnih strank na svojem območju in  v okviru tega določa 
upravičence, višino pripadajočih sredstev ter način izplačila. 26. člen Zakona o političnih strankah določa 
dovoljeno porabo za financiranje političnih strank in ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna 
skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje 
ustavnih in zakonskih nalog za to leto. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Dravograd določa, da 
se sredstva iz proračuna, ki se namenijo za financiranje strank, določijo v višini 0,2% sredstev, ki jih ima 
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občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje 
ustavnih in zakonskih nalog za to leto (primerna poraba). 

                                                                                            Št. glasov             %  Znesek 

  

 LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA                                                          321                  8.49 
 896,61 

 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA                                 460         12.16           
1.284,86 

 NSI -  NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI                       161                  4.26 
 449,70 

 SD -  SOCIALNI DEMOKRATI                                                           332                  8.78 
 927,34 

 SMC- STRANKA MIRA CERARJA              150          3.96 
 418,98  

 DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE     159          4.20                     
444,12  

                                                                                                                       

Občinski svet Občine Dravograd je sprejel Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih 
svetnikov Občine Dravograd (Ur. list RS št. 60/2015), ki se je začel uporabljati s 1. 1. 2016. 

 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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 porabe je določena v skladu z Zakonom o političnih strankah in Sklepom o financiranju političnih 
strank. 

5001002 Stroški občinskega sveta 22.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izplačilo sejnin 18 svetnikom  za deset predvidenih rednih sej občinskega 
sveta. 

 

  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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 porabe je določena po izhodiščih iz Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih 
stroškov (Ur. list RS, št. 109/08, 75/10 in 99/12) in Zakonom za uravnoteženje javnih financ(Uradni list 
RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 
56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – 
ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – 
ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1).  

V okviru teh določil se članu občinskega sveta določi plačilo za posamezni mesec glede na delo, ki ga je 
opravil, in sicer za:                                         

- udeležbo na redni seji Občinskega sveta                                                          4,7 %            

- udeležbo na izredni seji Občinskega sveta                                                        2,3 %           

od višine mesečne plače župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo (tretja in 
četrta alineja se ne seštevata).  

Z ZUJF-om je določen maksimalen znesek letnih izplačil za opravljanje funkcije člana občinskega sveta, 
vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu 
občinskega sveta in ne sme presegati 7,5 % plače županje. 
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5001003 Stroški občinskih delovnih teles 14.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izplačilo sejnin članom sveta za udeležbo na predvidenih šestih sejah odborov 
in komisij Občinskega sveta Občine Dravograd. 

 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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 porabe je določena po izhodiščih iz Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih 
stroškov (Ur. list RS, št. 109/08, 75/10 in 99/12) in Zakonom za uravnoteženje javnih financ(Uradni list 
RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 
56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – 
ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – 
ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1).  

V okviru teh določil se članu občinskega sveta določi plačilo za posamezni mesec glede na delo, ki ga je 
opravil, in sicer za:                                         

- predsedovanje seji delovnega telesa Občinskega sveta                                       2,9 %        

- udeležbo na seji delovnega telesa Občinskega sveta, katerega član je                 2,3%      

od višine mesečne plače župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo (tretja in 
četrta alineja se ne seštevata).  

Z ZUJF-om je določen maksimalen znesek letnih izplačil za opravljanje funkcije člana občinskega sveta, 
vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu 
občinskega sveta in ne sme presegati 7,5 % plače županje. 

 

  

 

 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 2.800 € 

Opis podprograma 

V podprogram Dejavnost župana in podžupanov so vključeni stroški plač poklicnih funkcionarjev in 
nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi 
z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za 

javnost, objava informacij v medijih). 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 
68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – 
UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a)  

• Zakon o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 
68/17)  

• Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 6/18 – 
odl. US)  

• Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 
28/11 – odl. US in 98/13)  

• Zakon o političnih strankah (ZPolS) (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 
99/13 in 46/14)  
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• Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

• Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) (Ur. list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 
74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/2012-ZUJF) 

• Zakon sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 
13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 
50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) 

• Statut Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17, 24/18 in 61/19) 

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

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupana. 

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

Zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in podžupana. 

5004003 Objava občinskih predpisov 2.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za objavo aktov v Uradnem listu RS, za sporočila za medije, čestitke in druga 
obvestila namenjena javnosti. Občina Dravograd javnost  obvešča preko objav na spletu, radiu, TV 
oddajah, v občinskem glasilu Informator ter Stičišču. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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 porabe je določena glede na porabo iz preteklega leta. 

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 8.500 € 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 8.500 € 

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 8.500 € 

Opis podprograma 

Povezovanje med občinami in regijami je pomembna oblika sodelovanja in povezovanja posameznikov in 
institucij. Na ta način se porajajo nove zamisli, skupni projekti in se krepi prijateljsko sodelovanje na 
številnih ravneh, ki imajo pozitivne posledice na različnih področjih in ravneh.  

Podprogram vsebuje obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa, turizma in drugih 
področjih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravna podlaga za delovanje občine v mednarodnih odnosih je Zakon o lokalni samoupravi, ki lokalnim 
skupnostim omogoča 

sodelovanje z lokalnimi skupnostmi v drugih državah in mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti. 
Za mednarodno 

delovanje občine so pomembne podlage tudi Evropska listina o lokalni samoupravi, Evropska okvirna 
konvencija o čezmejnem 

sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti in dva dodatna protokola k tej konvenciji. 

 

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

Dolgoročni cilji so povezovanje s sosednjimi čezobmejnimi občinami, izvajanje promocije občine v 
sosednjih, evropskih in svetovnih merilih; odpiranje vrat gospodarstvu občine; spodbujanje turističnega 
razvoja občine kot atraktivne destinacije; vključevanje v mednarodne projekte na področjih urbanega 
razvoja, prometa, ravnanja z odpadki, sociale, zdravstva, varstva okolja, skrbi za otroke, mladoletnike in 
starejše meščane, kulture, znanosti in izobraževanja, itd.  

Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev so aktivno nastopanje na mednarodnih dogodkih, oblikovanje in 



 

 87 

izvedba projektov s subjekti iz tujine, prenos dobrih praks v rešitve in ukrepe, ki jih sprejema občina, 
vključenost v EU projekte. 

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

Mednarodno sodelovanje na področju trajnostnega turizma in ohranjanja naravne ter kulturne dediščine v 
okviru čezmejnega projekta GEOPARK KARAVANKE.  

Sodelovanje in izmenjava dobrih praks s pobratenimi občinami. 

5003001 Mednarodno sodelovanje 8.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podprogram vsebuje obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih. 
Občin Dravograd je pobratena z občinami:  GUČA (Srbija)- od leta 1980, KOMLO (Madžarska)- od leta 
2009, FRYDLAND NAD OSTRAVICI (Češka)- od leta 2000 in SUHA (NEUHAUS) (Avstrija) – od leta 
2001. 

Vključena so sredstva za pokrivanje delovanja občine na mednarodnem področju in članstva v okviru 
čezmejnega projekta GEOPARK KARAVANKE. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Planirana višina sredstev na postavki je ocenjena na podlagi realizacije preteklega leta. 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 5.900 € 

0401 Kadrovska uprava 2.400 € 

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 2.400 € 

Opis podprograma 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja vsako leto razpiše razpis za zbiranje predlogov za 
podelitev občinske nagrade in priznanj zaslužnim posameznikom ali organizacijam, ki so v preteklem 
obdobju vidno vplivali na prepoznavnost in razvoj Dravograda in občine Dravograd. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),  

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), - - Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. list 
SRS, št. 18-176/74, SRS 34-1787/88, SRS 5-262/90, RS 10-407/91, RS 17-599/91-I, RS 13-587/93, RS 
66-2401/93, RS 32-1482/00, RS 102-5108/02 in 87/11-ZMVN-A). 

 

 

 

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

Dolgoročni cilj je spodbujanje uspešnega delovanja posameznikov, društev in organizacij, ki prispevajo k 
prepoznavnosti in razvoju Občine Dravograd. 

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

Podelitev občinske nagrade in priznanj zaslužnim posameznikom, društvom in organizacijam  na 
slavnostni seji Občinskega sveta Občine Dravograd, ob prazniku občine Dravograd.   
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5004001 Občinska nagrada 2.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski svet lahko letno podeli eno nagrado Občine Dravograd, ki je najvišje občinsko priznanje. 
Prejmejo jo lahko fizične osebe, društva, klubi, sekcije, podjetja in druge pravne osebe za izjemne uspehe 
na posameznih področjih življenja in dela, ki prispevajo k razvoju in ugledu občine, življenju v občini ter 
podobi krajev, kot spodbudo za nadaljnje strokovno delo ali aktivnosti na posameznih področjih 
delovanja. Dobitnik nagrade prejme plaketo, ki predstavlja zgodovinsko utemeljen znak, odtisnjen v kovini 
ter denarni znesek v višini 200 % povprečne neto plače za pretekle tri mesece v Republiki Sloveniji. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Odlok o nagradah in priznanjih Občine Dravograd  (Uradni list RS št. 58/17). 

0403 Druge skupne administrativne službe 3.500 € 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.500 € 

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 ter obeležitve 
drugih posebnih priložnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Dravograd  (Uradni list RS, št. 38/14 in 22/15) 

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

Sredstva so namenjena organizaciji in izpeljavi kakovostnih in odmevnih prireditev ob občinskem 
prazniku, državnih praznikih ter 

drugih protokolarnih dogodkih, ki bodo krepili vlogo in položaj občine Dravograd. 

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

Sredstva so namenjena počastitvi in zagotovitvi pogojev za izvedbo dogodkov ob občinskem in državnih 
praznikih ter drugih posebnih priložnostih. 

5004002 Občinske prireditve 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tradicionalne občinske prireditve so vezane na zgodovinske dogodke v Občini Dravograd ter na 
prireditve ob pomembnejših obletnicah posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov občine ter 
društev. Vključujejo pokrivanje neposrednih stroškov in pokroviteljstva društvom za izvedbo prireditev.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Planirana višina sredstev na postavki je ocenjena na podlagi realizacije preteklega leta. 
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA 17.358 € 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 

vladne in lokalne ravni 17.358 € 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 17.358 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za delovanje Regionalne razvojne agencije Koroška, ki deluje na dveh 
ključnih področjih: spodbujanje skladnega regionalnega razvoja ter promocija in pospeševanje 
podjetništva. Del sredstev podprograma je namenjen izvajanju nalog spodbujanja regionalnega razvoja v 
regiji, ki so v javnem interesu, v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in za 
izvajanje nalog s področja spodbujanja podjetništva. V okviru podprograma se sredstva namenjajo tudi za 
delovanje Mrežnih podjetniških inkubatorjev - MPIK, ki ustvarja pogoje za razvoj mladih podjetij in 
spodbuja njihovo delovanje. 

 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 
68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – 
UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a),   

- Zakon o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 
68/17), 

- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 6/18 – 
odl. US),  

- Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 
28/11 – odl. US in 98/13),  

- Zakon o političnih strankah (ZPolS) (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 
in 46/14),  

- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),  

- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) (Ur. list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 
74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/2012-ZUJF), 

- Zakon sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 
13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –  

ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 
– ZDOdv, 67/17 in 84/18). 

 

 

 

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

Skladnejši regionalni razvoj, zagotavljanje strokovne podpore malemu gospodarstvu v občini in 
regionalnemu razvoju, spodbujati lokalne in regionalne iniciative na področju projektnega sodelovanja ter 
pripraviti lokalno in regionalno okolje za črpanje evropskih sredstev. Razvijati regijski startup ekosistem, 
zadržati mlade talente v regiji jim nuditi pisarniške in proizvodne prostore ter omogočati njihov razvoj. 

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

Letni izvedbeni cilji so razvijati partnersko sodelovanje med različnimi nosilci razvoja v regiji ter krepiti 
sodelovanje med lokalnimi skupnostmi, regijo in državnimi institucijami. Kazalci so število upoštevanih 
pobud v regionalnem razvojnem programu. Cilji delovanja RRA Koroška so usmerjeni k ustanavljanju 
novih podjetij, razvoju in rasti obstoječih podjetij, pospeševanju podjetništva, dvigu konkurenčnosti 
podjetij, povečanju zaposljivost v celotnem območju regije. Kazalci so realiziran program dela RRA 
Koroška. Cilji delovanja MPIK na področju razvoja podjetništva je nudenje ugodnega delovnega okolja za 
razvoj inkubirancev. 
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5006001 Povezovanje lokalnih skupnosti-RRA 17.358 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke občina sofinancira delovanje in izvajanje nalog v okviru Regionalne razvojne 
agencije (RRA) Koroška. RRA Koroška  bo še naprej razvijala partnersko sodelovanje med različnimi nosilci 
razvoja v regiji ter krepila sodelovanje med lokalnimi skupnostmi, regijo in državnimi institucijami. Delovala 
bo kot osrednja institucija za spodbujanje, pripravo, izvedbo in koordinacijo skupnih razvojnih projektov. 
RRA deluje na področju spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, pospeševanja in promocije 
podjetništva, spodbujanja razvoja turizma in podeželja ter izvajanju skupnih projektov. Občina je ena izmed 
dvanajstih ustanoviteljic Regionalne razvojne agencije Koroška. Financiranje delovanja je določeno z 
razdelilnikom po ključu števila prebivalcev posamezne ustanoviteljice.  

 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Občine sofinancirajo delovanje RRA Koroška na osnovi sklenjene pogodbe v skladu z dogovorjenimi deleži 
- po ključu števila prebivalcev. Osnova za določitev vrednosti pogodbe so naloge, ki jih RRA Koroške 
opravlja za občine skladno s programskimi usmeritvami in letnim programom dela. Občina Dravograd 
sofinancira  dejavnosti RRA Koroška v višini 12,29 %. 

 

14 GOSPODARSTVO 12.162 € 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 12.162 € 

14039001 Promocija občine 12.162 € 

Opis podprograma 

Spodbujanje izvajanja prireditev, ki prispevajo k promociji občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), 

- veljaven zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,  

- Sklepi Občinskega sveta Občine Dravograd. 

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

Zagotavljanje materialnih pogojev izvedbe  aktivnosti na promocijskih prireditvah. 

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

Izdelava fotografskega materiala za objavo v občinskem glasilu Informator, mesečniku Stičišče in  
obveščanje širše zainteresirne javnosti o izvedenih dogodkih za promocijo občine.  

5014001 Promocijske prireditve 1.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Spodbujanje promocije občine na področju prireditev.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Planirana višina sredstev na postavki je ocenjena na podlagi realizacije preteklega leta. 
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5014002 Promocijski programi 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podpiranje programov, ki prispevajo k promociji občine.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekt. 

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

Planirana višina sredstev na postavki je ocenjena na podlagi realizacije preteklega leta. 

5014003 Regionalna destinacijska organizacija Koroške-sofinanciranje 5.562 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen izvajanja skupnih aktivnosti promocije Koroške regije je izboljšanje prepoznavnosti, krepitev 
pozitivne podobe in dvig kazalnikov turistične uspešnosti. Poudarek je na aktivnostih vsebinskega 
digitalnega marketinga (destinacijsko upravljanje "digitalnega", optimiziranja obstoječih in vzpostavitev 
dodatnih kanalov komuniciranja, načrtovanja in priprave vsebin, pospeševanje prodaje z izvajanjem 
spletnih kampanj, izobraževanja ključnih lokalnih deležnikov turizma v destinaciji), ki potekajo v okviru 
izvajanja projekta Razvoj in digitalna promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Koroška 
(Koroška@digital). V okviru programa se bodo na področju Slovenije in tujih trgih izvajale aktivnosti 
promocije kot so izvedbe predstavitev na turističnih sejmih, borzah, delavnicah in drugih dogodkih 
namenjenih promociji ter ostale  s promocijo in razvojem turizma povezane aktivnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Pogodba med občino in RRA Koroška o sofinanciranju stroškov  izvajanja aktivnosti promocije Koroške 
regije v letih 2018 in 2019. V letu 2020 bo sklenjena nova pogodba. Aktivnosti izvaja RRA po pooblastilu 
občin Koroške regije in tudi Občine Dravograd.  

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 43.700 € 

1803 Programi v kulturi 43.700 € 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 43.700 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za izdajo občinskega glasila Informator. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),  

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 
111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg),  

- Zakon o vojnih grobiščih (ZVG) (Uradni list RS, št. 65/03, 72/09 in 32/17), 

- Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) (Ur. list RS, št. 87/01, 96/02-ZUJIK in 92/15), 

- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (ZJSKD) (Ur. list RS, št. 29/10),  

- Zakon o medijih (ZMed) (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 
– ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 –  

ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16 in 45/19 – odl. US), 

- Zakon o društvih (ZDru-1) (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg), 

- Zakon o verski svobodi (ZVS) (Uradni list RS, št. 14/07, 46/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 100/13),  

- Zakon o športu (Zšpo-1) (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), 

- Statut Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17, 24/18 in 61/19) 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sredstva so namenjena oblikovanju, lektoriranju in izdaji občinskega glasila Informator, z namenom 
informiranja javnosti o izvedenih nalogah občine in njenih ožjih delov, dogodkih in aktivnostih v občini. 

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

Informiranost občanov o načrtovanih in izvedenih aktivnostih, ki izboljšujejo bivalne in druge pogoje 
prebivalcev v občini. 

 

5018001 Izdajanje občinskega glasila 14.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdaja  občinskega  glasila Občine Dravograd - Informator. V letu 2020 sta predvideni 2 številki. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Planirana višina sredstev na postavki je ocenjena na podlagi realizacije iz preteklega leta in predvideni 
izdaji dveh številk občinskega glasila Informator. 

5018002 Programi lokalnih televizij 28.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina zagotavlja podporo posameznim lokalnim televizijam na osnovi enoletnih pogodbenih razmerij. 
Na osnovi tega lokalne televizije snemajo in objavljajo informativne prispevke, regionalne novice, 
občinske in druge pomembnejše prireditve, seje občinskega sveta ter druge pomembne objave.. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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 je ocena potreb za sofinanciranje programa. 

5018003 Sofinanciranje glasil 800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina predvideva nekaj finančnih sredstev tudi za sofinanciranje glasil, zbornikov, brošur in zloženk, ki 
jih izdajajo društva in druge ustanove kot periodične ali enkratne izdaje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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 je ocena potreb za sofinanciranje programa. 

51 Nadzorni odbor 18.500 €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 18.500 € 

0203 Fiskalni nadzor 18.500 € 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 18.500 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje stroške delovanja nadzornega odbora občine: nadomestilo za nepoklicno 
opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora,… 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) 

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – 
popr.) 

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 55/15)  

-Odlok o proračunu občine 

- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dravograd (Ur. list RS, št. 25/14) 

- Statut Občine Dravograd (Ur. list RS, št. 101/13-UPB3, 2/16, 76/17, 24/18 in 61/19) 

 

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

Izvedba nadzora nad porabo proračunskih sredstev in delovanje občinske uprave, javnih zavodov ter 
javnega podjetja. 

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

Izvedba nadzora nad porabo proračunskih sredstev in delovanje občinske uprave, javnih zavodov ter 
javnega podjetja. 

Izvedba nalog skladno z letnim programom dela. 

5102001 Dejavnost nadzora 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka vsebuje stroške posebnih strokovnih nalog notranjega nadzora. V letu 2020 
načrtujemo izvedbo notranje revizije za Občino Dravograd ter javnih zavodov: OŠ Neznanih talcev 
Dravograd, OŠ Šentjanž pri Dravogradu, Knjižnice Dravograd, ZD Dravograd, VVZ Vrtec Dravograd in JZ 
Dravit Dravograd. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Izračuni temeljijo na podlagi plana dela nadzornega odbora. 

5102002 Dejavnost nadzornega odbora 8.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nadzorni odbor je po 38. členu Statuta Občine Dravograd (Ur. list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17, 
24/18 in 61/19) najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Deluje v skladu s Poslovnikom Nadzornega 
odbora Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 25/14), sprejme pa tudi letni program dela. Nadzorni odbor 
je sestavljen iz 5 članov, ki so upravičeni do sejnin, v delovne skupine Nadzornega odbora, ki izvajajo 
posamezne nadzore, pa so vključeni trije ali pet članov, odvisno od tega, kako zahteven nadzor se izvaja.  

 

Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Ur. list RS, št. 109/08, 
75/10, 99/12 in 17/19) določa, da imajo predsednik in člani nadzornega odbora občine pravico do plačila 
za opravljanje funkcije v obliki sejnine in sicer za udeležbo na seji nadzornega odbora, ki znaša največ 
7,5 % mesečne plače župana. Predsednik ali od njega pooblaščeni član nadzornega odbora ima pravico 
tudi do plačila sejnine za udeležbo na seji občinskega sveta Občine Dravograd. Letni znesek plačil za 
opravljanje funkcije, ki se izplačajo posameznemu članu nadzornega odbora, ne sme presegati 7,5 % 
plače župana.  

 

Plačilo se oblikuje glede na opravljeno delo in sicer za: 

– predsedovanje seji nadzornega odbora            5,0 %        

– udeležbo na redni seji nadzornega odbora       4,7 % 

– udeležbo na izredni seji nadzornega odbora     2,3 % 

– udeležbo na seji Občinskega sveta                    2,3% 
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od višine mesečne plače župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo (prva in 
druga alineja se ne moreta seštevati). 

 

Člani Nadzornega odbora so upravičeni tudi do plačila za izvedbo posameznega nadzora, ki se zaključi z 
izdelavo končnega poročila, na podlagi letnega programa dela, po sklepu Nadzornega odbora. Plačilo za 
izvedbo posameznega nadzora z izdelavo končnega poročila se določi glede na zahtevnost 
posameznega nadzora in sicer: 

 

 zelo zahteven nadzor      6% plače župana;    

 zahteven nadzor              4% plače župana;  

 manj zahteven nadzor     2% plače župana.   

 

V letu 2020 se bo Nadzorni odbor sestal na predvidoma šestih (6) sejah. Opravil bo štiri (4) nadzore 
porabnikov proračunskih sredstev, od katerih dva (2) zelo zahtevna ter dva (2) zahtevna. Predsednik 
Nadzornega odbora oziroma po njegovem pooblastilu drugi član se bo po potrebi, na podlagi vabila, 
udeleževal sej Občinskega sveta Občine Dravograd. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Izračuni temeljijo na podlagi plana dela nadzornega odbora. 

 

 

61 Skupna občinska uprava 170.411 €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 170.411 € 

0603 Dejavnost občinske uprave 170.411 € 

06039001 Administracija občinske uprave 170.411 € 

Opis podprograma 

V podprogram spada administracija skupne občinske uprave. 

Skupna občinska uprava je neposredni uporabnik občinskega proračuna sedežne občine. Sedežna 
občina ima v svojem proračunu, v posebnem delu proračuna finančni načrt skupne občinske uprave, ki 
mora zajemati njene celotne stroške. 

Celotni stroški za delovanje inšpektorata so v celoti izkazani v bilanci odhodkov, od tega se odhodki 
razdelijo na občine ustanoviteljice. Sorazmerni delež občin soustanoviteljic je zajet med prihodki občinske 
uprave.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Inšpektorat je bil ustanovljen in deluje na podlagi naslednje zakonodaje: 

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave - Medobčinski inšpektorat Koroške (Ur. list RS, št. 
58/11), 

- Dogovor o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih, 

- Akt o notranji sistemizaciji delovnih mest v organu skupne občinske uprave - Medobčinskem 
inšpektoratu Koroške. 
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Za samo delo inšpektorata pa je pomembna naslednja zakonodaja: 

- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – 
ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) 

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14) 

- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. 
US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US) 

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) 

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma  (Uradni list RS, št. 13/18) 

- Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – 
odl. US in 98/13)  

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) 

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – 
odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 
56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE)  

- odloki občin ustanoviteljic. 

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

Dolgoročni cilji Medobčinskega inšpektorata Koroške izhajajo iz vizije razvoja koroških občin in se 
vklapljajo v zagotavljanje visoke kakovosti življenja zlasti v okoljskem in bivalnem pogledu. 

S spremembo zakonodaje o financiranju občin, ki zagotavlja občinam sofinanciranje stroškov delovanja 
skupne občinske uprave s strani Republike Slovenije, so občine dobile spodbudo za organiziranje 
skupnih uprav in s tem možnost zmanjševanja stroškov. Hkrati pa je s takim načinom delovanja dosežena 
večja strokovnost dela in poenotena delovna praksa na območju občin ustanoviteljic. 

Glavni cilj delovanja inšpektorata je učinkovito izvrševanjem upravnih nalog na področju inšpekcijskega 
nadzora na območju občin ustanoviteljic, pri tem pa zagotoviti zakonitost in javnost dela. Pri svojem delu 
bo inšpektorat tudi spremljal, analiziral in podajal predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih 
nadzira. 

 

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

Letni izvedbeni cilji so reševanje rednih in izrednih zadev ter izvedba v naprej načrtovanih akcij 
inšpekcijskih pregledov. Poleg reševanja inšpekcijskih zadev je zelo pomembno tudi preventivno delo 
inšpektorjev.  

Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število zadev, število izvedenih akcij in splošna urejenost okolja.   

6106001 Plače delavcev 101.916 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po izračunu iz sistemizacije, upoštevanimi napredovanji, dodatki za delovno dobo, uspešnost, prispevki 
(sistemizacija za razširjen inšpektorat predvideva zaposlitev štirih inšpektorjev).  

Za plače zaposlenih v skupni občinski upravi velja enaka zakonodaja kot za zaposlene v občinski upravi. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Izračun je pripravljen na podlagi zakonodaje in kadrovskega načrta. 

6106002 Prispevki delodajalca 16.408 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru prispevkov delodajalca se upoštevajo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zdravstveno varstvo, poškodbe pri delu, zaposlovanje in porodniško varstvo. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Izračun temelji na zakonskih določilih. 

6106003 Povračila in nadomestila 8.951 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru drugih osebnih prejemkov se upošteva regres, malica, stroški prevoza, izobraževanja in jubilejne 
nagrade ter premija kolektivnega dodatnega  pokojninskega zavarovanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Izračun temelji na določilih zakona in kadrovskega načrta. 

6106004 Materialni stroški 43.136 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Materialni stroški občinske uprave zajemajo sledeče stroške: stroške pisarniškega materiala, tiskarskih 
storitev, oglaševanja, računalniških storitev, stroške strokovne literature, stroške kurjave, elektrike, 
telefona, goriva, stroške dnevnic, članarin, izobraževanj,… 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru Načrta razvojnih programov. 

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

Izračun temelji na povprečni porabi iz preteklih let. 

 

 

 

91 Krajevna skupnost Dravograd 45.343 €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10 € 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 10 € 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 10 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje stroške prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroške plačilnega prometa,  plačila 
za pobiranje občinskih dajatev,… 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za 
proračunske uporabnike, Pravilnih o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu 
in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, Pravilnik o podračunih ter načinu 
plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o načinu plačevanja, 
razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev ob upoštevanju zakonskih določil in čim 
nižjih stroškov. Zastavljeni cilji se bodo merili z višino bančnih stroškov. 

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

Cilji so enaki dolgoročnim. 

9102001 Stroški plačilnega prometa 10 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema stroške plačilnega prometa – provizijo Uprave Republike Slovenije za 
javna plačila.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Stroški so ocenjeni glede na porabo preteklega leta. 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 9.000 € 

0403 Druge skupne administrativne službe 9.000 € 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 9.000 € 

Opis podprograma 

V podprogram spadajo stroški v zvezi s pokroviteljstvi občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah 
javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev ter stroški praznovanja občinskih in državnih praznikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine Dravograd. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je uspešno delovanje čim večjega števila društev in neprofitnih organizacij. 
Kazalec je število uspešno delujočih društev in ostalih neprofitnih organizacij. 

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

Letni cilj je uspešno delovanje društev. Kazalnik je število uspešno delujočih društev. 

9104001 Pokroviteljstva krajevne skupnosti ( društvom) 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pokroviteljstvo  te proračunske postavke zajema stroške društev za praznovanje krajevnih in državnih 
praznikov. Pomoč lokalnim  društvom  in organizacijam  v kraju. 

 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina porabe je določena  glede na realizacijo  iz preteklih let in z delovanjem društev v letu 2020. 
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9104002 Pokroviteljstvo za (akcije,Novo leto, Dan žena) 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pokroviteljstvo  te proračunske postavke zajema stroške obdaritve otrok  za novo leto,  stroške pustnega 
karnevala, materinskega dneva in ostalih aktivnosti, ki se opravljajo med letom. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina porabe je določena  glede na realizacijo  iz preteklih let in glede na  ostale aktivnosti, ki se 
opravljajo med letom. 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 11.702 € 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
 9.652 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 9.652 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje stroške delovanja ožjih delov občin ( plače zaposlenih, materialni stroški),… 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut občine 
Dravograd. 

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

Zagotavljanje nemotenega delovanja  krajevne skupnosti  ter posodobitev opreme potrebne za delo 
krajevne skupnosti. 

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

Enaki dolgoročnim. 

9106001 Materialni stroški KS 3.202 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka vključuje izdatke za : 

- pisarniški material in storitve; 

- porabo čistilnega materiala in storitev; 

- stroške časopisov, revij, knjig in strokovne literature; 

- reprezentanco; 

- stroške električne energije; 

- komunalne stroške; 

- telefonske stroške; 

- poštnine in kurirske storitve; 

- najemnine za poslovne prostore; 

- stroške ogrevanja; 

- druge materialne stroške, ki so potrebni pri delu KS. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina planirane porabe temelji na realizirani porabi v preteklih letih. 
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9106003 Stroški nagrad funkcionarjem 3.450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nagrada predsedniku in tajniku  za organizacijo delovanja ožjih delov občin.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

 Predsedniku in tajniku krajevne skupnosti se lahko izplača nagrada, pri čemer lahko letna nagrada znaša 
največ 55 % osnovne mesečne plače župana za mesec december preteklega leta.  

 

                                                        

 

9106004 Stroški sejnin 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Višino sejnin članom sveta krajevne skupnosti določi svet KS Dravograd. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

 Sejnine članov sveta krajevne skupnosti lahko znašajo največ 1,5 % osnovne mesečne plače župana za 
mesec december preteklega leta.  

 Letni znesek sejnin, ki se izplača posameznemu članu krajevne skupnosti, ne sme presegati z zakonom 
določen odstotek plače župana.  

                                                        

 

0603 Dejavnost občinske uprave 2.050 € 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprav 2.050 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov in osnovnih sredstev in nakup 
opreme,.. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut občine 
Dravograd. 

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo 
merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS. 

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

Letni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje in delovanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov 
za naše krajane. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS. 

9106006 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 850 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Redno oz. sprotno  vzdrževanje poslovnega objekta. Planiramo ureditev vodovodnega sistema, do 
brunarice  na Meži.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina porabe je določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih del in nakupa opreme. 

9106007 Tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev 200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Redno vzdrževanje osnovnih sredstev, ki so v lasti KS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina porabe je določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih del in nakupa opreme. 

9106009 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nakup računalnika in televizorja. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina porabe je določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih del in nakupa opreme 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 2.000 € 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 2.000 € 

07039002 Protipožarna varnost 2.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sofinanciranje dejavnosti gasilskih društev, investicijsko vzdrževanje gasilskih 
domov in opreme,… 

Zakonske in druge pravne podlage 

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o javnih financah, Zakon o 
društvih, Zakon o varstvu pred utopitvami, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o materialni 
dolžnosti, Zakon o javnem naročanju,Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na 
operativne gasilske enote, Uredba Vlade RS o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, 
reševanje in pomoč, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, Uredba o varstvu pred 
požarom v naravnem okolju, Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite, Navodilo o 
evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in 
pomoč, Navodilo za obveščanje o naravnih in drugih nesrečah, Pravilnik o požarnem redu, Pravilnik o 
vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter izdana navodila s strani Uprave RS za 
zaščito in reševanje. 

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

Dolgoročni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za usposabljanje in opremljanje 
enot zaščite, reševanja in pomoči in zagotavljanje učinkovitega sistema zaščite in reševanja v primeru 
naravnih in drugih nesreč. Zastavljeni cilji se kažejo tudi v doseganju minimalnih zahtev (glede na Uredbo 
o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za ZIR) glede opremljenosti in usposobljenosti 
operativnih enot PGD v občini 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Doseganje zastavljenih ciljev in kazalci se kažejo ob aktiviranju občinskih sil za zaščito, reševanje in 
pomoč ob izrednih dogodkih in nesrečah, na vsakoletni občinski (ali vaji gasilske zveze) reševalni vaji in 
na vsakoletnem nenapovedanem aktiviranju gasilskih enot občine Dravograd. 

 

9107002 GD - sofinancirane dejavnosti 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje dejavnosti  GD. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina sredstev je določena glede na oceno potrebnih sredstev za izvedbo programov. 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 400 € 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 400 € 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 400 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij,.. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Program razvoja podeželja. 

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

Ohranjanje poseljenosti podeželja in kulturne krajine, zagotavljanje možnosti za podeželski turizem ob 
trajnostnem razvoju podeželja, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju. 

 

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

Letni izvedbeni cilji v tem podprogramu so boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost 
preživetja na podeželju. 

9111002 Kmetijska društva in organizacije - sofinanciranje dejavnosti 400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje delovanja aktiva kmečkih žena in čistilna akcija. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, ureditev okolice kraja za lepši izgled in varstvo okolja in 
druge promocijske aktivnosti (kažipoti,oglasne deske).  Udeležba na čistilni akciji. 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 8.500 € 

1302 Cestni promet in infrastruktura 8.500 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 8.500 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema tekoče vzdrževanje občinskih cest, vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne 
infrastrukture (varovalne ograje, mostovi, pločniki),.. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut občine 
Dravograd, Zakon o prevozih v cestnem prometu , Zakon o cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v 
občini Dravograd, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v 
občini Dravograd, Odlok o občinskih cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem 
postopku, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o pravilih cestnega prometa. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča 
primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na 
celotnem območju krajevne skupnosti. Kazalci so urejenost in prevoznost posameznih cest. 

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

Letni cilj je vzdrževanje poškodovanih cest in kvalitetno in pravočasno zagotavljanje delovanja zimske 
službe - pluženja. Kazalci so urejenost in prevoznost cest v krajevni skupnosti. 

9113001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje- nekategoriziranih cest 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Redno gramoziranje in vzdrževanje krajevnih cest in reševanje problemov, ki nastajajo med letom. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene 
vzdrževanja nekategoriziranih cest v KS Dravograd. 

9113002 Upravljanje in tekoče vzdrževanje (pločnikov, mostov,varovalne 

ograje) 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Urejanje cestne problematike, ki nastajajo med letom (odbojne ograje). 

 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene 
vzdrževanja. 
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14 GOSPODARSTVO 2.300 € 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 2.300 € 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 2.300 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje spodbujanji razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programov turističnih 
društev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti),… 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma. Usklajenost naložbe z razvojnimi programi občine in drugimi 
razvojnimi programi:Vizija in strategija občine Dravograd, Strategija razvoja in trženja turizma v občini 
Dravograd. 

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

Uvajanje novih turističnih produktov, povečanje prepoznavnosti občine kot turističnega območja, razvoj 
turistične infrastrukture ter promocija. Kazalci: nova turistična ponudba v okviru vzpostavljene turistične 
infrastrukture, več turističnih nočitev in prihodov turistov, večji prihodek turistične takse. 

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

Letni cilji  vsebuje spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programov turističnih društev 
, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti),… 

9114003 Turistično društvo - sofinanciranje dejavnosti 300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje programa  razvoja turizma. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Spodbujanje razvoja turizma. 

9114004 Razvoj turistične infrastrukture (kažipoti, oglasna deska) 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, ureditev okolice kraja za lepši   izgled in 
varstvo okolja in druge promocijske aktivnosti (kažipoti, oglasne deske). 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Izhodišča za izračun  vsebujejo  spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, ureditev okolice kraja za 
lepši izgled in varstvo okolja,  druge promocijske aktivnosti( kažipoti,oglasne deske, kozolci). 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 4.000 € 

1603 Komunalna dejavnost 4.000 € 

16039003 Objekti za rekreacijo 4.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje upravljanje, gradnjo , tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo 
(zelenice, parki, otroška igriška,..). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Odlok o 
določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in 
čiščenje javnih površin, Zakon o javnem naročanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, 
Uredba o vsebini programa opremljanja. 

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

Dolgoročni cilj : urejene  rekreaciji namenjene površine.  

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

Cilji so ohranitev zelenih površin  in okolice ter vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

9116001 Tekoče vzdrževanje  javnih zelenih površin( igrišča) 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški vzdrževanja igrišč in zelenih površin.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Sredstva, namenjena kritju stroškov za vzdrževanje igrišč, so načrtovana na podlagi realizacije iz 
preteklih let. 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 700 € 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 700 € 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja700 € 

Opis podprograma 

Postavka spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja obsega sofinanciranje 
različnih preventivnih (tudi proti uporabi drog) zdravstvenih programov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

Odlok o proračunu Občine Dravograd 

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

Dolgoročni cilj je ohranitev nivoja financiranja preventivnih programov na področju zdravstvenega varstva. 

 

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

Letni cilj je financiranje nakupa baterij za defibrilatorje. 
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9117001 Preventivni zdravstveni programi 700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2020 sprotno   vzdrževanje defibrilatorjev. Krajevna skupnost Dravograd je v letu 2017 prevzela v 
vzdrževanje in lastništvo 7 defibrilatorjev , ki so bili nabavljeni iz humanitarnih sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Cilj je financiranje nakupa baterij za defibrilatorje. 

 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.700 € 

1803 Programi v kulturi 500 € 

18039003 Ljubiteljska kultura 500 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje vsebine iz naslova sofinanciranja programov kulturnih društev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne 
dejavnosti. 

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

Dolgoročni cilj je  razvoj kulturnih dejavnosti, ohranjanje dosežene stopnje razvoja ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti ter razvijanje pogojev za dostopnost kulturnih vsebin. Kazalci: število delujočih  društev v 
krajevni skupnosti. 

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

Letni cilj je zagotavljanje pogojev za delovanje društev ter pogojev za ustvarjalnost različnih vrst 
izvajalcev z različnimi zvrstmi umetnosti. Kazalci: uspešno delovanje društev. 

9118001 Kulturno društvo - sofinanciranje dejavnosti 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje kulturnih društev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let. 

1804 Podpora posebnim skupinam 1.700 € 

18049001 Programi veteranskih organizacij 1.100 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev, zamolčanih 
grobov,… 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vojnih veteranih, Zakon o financiranju zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne. 

 

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

Dolgoročni cilj je zagotavljati delovanje veteranskih organizacij na območju občine Dravograd. Kazalniki: 
zadovoljstvo članov veteranskih organizacij in povečanje števila članov. 

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

Spodbujanje delovanja veteranskih organizacij. 

 

 

 

9118004 Veteranska društva - sofinanciranje dejavnosti 1.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za soorganizacijo prireditev z  veteranskimi  društvi.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let. 

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim 300 € 

Opis podprograma 

Pomoč duhovnikom in verskim skupnostim. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti. 

 

 

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

Finančna pomoč pri organizaciji   počitniškega programa za otroke (oratorij) in pomoč pri miklavževanju. 
Zadovoljstvo krajanov. 

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

Finančna pomoč pri organizaciji   počitniškega programa za otroke (oratorij) in pomoč pri miklavževanju. 
Zadovoljstvo krajanov. 

9118007 Verske skupnosti-sofinanciranje dejavnosti 300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje počitniškega programa za otroke (oratorij) in drugih dejavnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na poseben projekt. 

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

Sredstva porabe so planirana na realizaciji preteklih let. 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 300 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sofinanciranje programov upokojenskih društev. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o društvih. 

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

Sofinanciranje programov ostalih in humanitarnih društev. 

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ostalih in humanitarnih društev glede na pretekla 
leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev so: število in obseg izvedenih programov in 
projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti. 

9118011 Društvo upokojencev - sofinanciranje dejavnosti 300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Soorganizacija  skupnih  programov društva upokojencev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Sredstva porabe so planirana na realizaciji preteklih let. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 500 € 

18059001 Programi športa 500 € 

Opis podprograma 

V podprogramu programi športa vključujemo sofinanciranje dejavnosti športnim društvom v kraju. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut občine 
Dravograd. 

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

Dolgoročni cilj je urejenost in opremljenost igrišča, da bi pritegnilo k športnim aktivnostim kar največ 
krajanov. 

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

Cilji so enaki dolgoročnim. 

9118014 Športna društva - sofinanciranje dejavnosti 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Soorganizacija  aktivnosti   športnih  društev v krajevni skupnosti Dravograd.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

Poraba sredstev je določena na podlagi realizacije v preteklih letih in na predvideni nabavi opreme. 
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20 SOCIALNO VARSTVO 2.000 € 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 2.000 € 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 2.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram  zajema sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ, Karitas, društvo 
gluhih,… 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o zagotavljanju 
socialno varstvenih dejavnosti v občini Dravograd, Strategija razvoja socialnega varstva v občini 
Dravograd. 

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje sredstev za delovanje Rdečega križa , Medobčinskega 
društva gluhih in naglušnih Dravograd, sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/projektov na 
področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in 
reševanje socialnih stisk občanov občine Dravograd. Kazalci: uspešnost izvajanja programov in/ali 
projektov in število izvedenih programov in/ali projektov na področju sociale in zdravstva. 

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

Letni izvedbeni cilji so zagotoviti sredstva za delovanje Območnega združenja Rdečega križa , 
Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Dravograd, izvedba javnega razpisa za sofinanciranje 
programov in/ali projektov društev in organizacij, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in 
reševanje socialnih stisk občanov občine Dravograd in izvedba srečanj starejših krajanov. Kazalci: 
uspešnost izvajanja programov in/ali projektov in število izvedenih programov in/ali projektov na področju 
sociale in zdravstva. 

9120001 Društva s področja socialnega varstva - sofinanciranje dejavnosti 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje programov Rdečega križa in Karitasa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let. 

9120004 Socialno varstvo - pomoč občanom v primeru naravnih nesreč 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pomoč občanom v primeru naravnih nesreč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Odpravljanje posledic naravnih nesreč. Izhodišč ni, saj gre posledice delovanj višje sile (neurij, poplav, 
udarov strel,…). 
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23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2.031 € 

2303 Splošna proračunska rezervacija 2.031 € 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 2.031 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za 
izvajanje dogovorjenih nalog. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah. 

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

Čim manjša poraba sredstev na tem podprogramu, kar je posledica ustreznega planiranja posameznih 
proračunskih uporabnikov odhodkov občinskega proračuna. Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev, je razviden v višini zagotovljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog. 

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

Zagotavljanje sredstev splošne proračunske rezervacije v proračunu občine Dravograd za nepredvidene 
namene, za katere se izkaže, da v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostni višini, skladno z 
Zakonom o javnih financah. Cilj je, da se zagotavlja nemoteno izvrševanje občinskega proračuna. 

9123001 Poraba tekoče proračunske rezerve 2.031 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Rezerva  za izdatke, ki niso predvideni v proračunu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

Obseg predvidenih sredstev je določen glede na porabo iz preteklega leta. 

 

92 Krajevna skupnost Libeliče  16.674 €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5 € 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 5 € 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 5 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje stroške prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroške plačilnega prometa, plačila 
za pobiranje občinskih dajatev,… 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za 
proračunske uporabnike, Pravilnih o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu 
in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, Pravilnik o podračunih ter načinu 
plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o načinu plačevanja, 
razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev ob upoštevanju zakonskih določil in čim 
nižjih stroškov. Zastavljeni cilji se bodo merili z višino bančnih stroškov. 

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

Cilji so enaki dolgoročnim. 

9202001 Stroški plačilnega prometa 5 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema stroške plačilnega prometa – provizijo Uprave Republike Slovenije za 
javna plačila. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Stroški so ocenjeni glede na porabo preteklega leta. 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 3.950 € 

0403 Druge skupne administrativne službe 3.950 € 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.950 € 

Opis podprograma 

V podprogram spadajo stroški v zvezi s pokroviteljstvi občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah 
javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev ter stroški praznovanja občinskih in državnih praznikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine Dravograd. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je uspešno delovanje čim večjega števila društev in neprofitnih organizacij. 
Kazalec je število uspešno delujočih društev in ostalih neprofitnih organizacij. 

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

Sredstva so namenjena dostojni počastitvi in zagotovitvi pogojev za izvedbo dogodkov ob občinskem in 
državnih praznikih ter drugih posebnih priložnostih. 

9204001 Pokroviteljstva krajevne skupnosti (društvom in zavodom) 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pomoč lokalnim  društvom  in organizacijam  v kraju.  Sodelovanje z društvi   in zavodi pri organizacij 
prireditev.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina porabe je določena  glede na realizacijo  iz preteklih let in z delovanjem društev v letu 2020. 

9204002 Pokroviteljstvo za ( akcije, Novo leto, Dan žena) 2.150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pokroviteljstvo  te proračunske postavke zajema stroške obdaritve otrok  za novo leto,  stroške pustnega 
karnevala, stroške materinskega dneva in ostalih aktivnosti, ki se pojavijo med letom. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina porabe je določena  glede na realizacijo  iz preteklih let in glede na  ostale aktivnosti, ki se 
opravljajo med letom. 

9204003 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 1.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški praznovanja obletnic v KS in tradicionalna  srečanja (dan odprtih vrat, korajža velja, zbor krajanov, 
pričakovanje novega leta na vasi) in izdaja Libeliškega glasnika. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina porabe je določena  glede na realizacijo  iz preteklih let in glede na  ostale aktivnosti, ki se 
opravljajo med letom. Sredstva so namenjena dostojni počastitvi in zagotovitvi pogojev za izvedbo 
dogodkov ob občinskem in državnih praznikih ter drugih posebnih priložnostih. 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.800 € 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
 1.800 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 1.800 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje stroške delovanja ožjih delov občin ( plače zaposlenih, materialni stroški,…). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut občine 
Dravograd. 

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

Zagotavljanje nemotenega delovanja  krajevne skupnosti  ter posodobitev opreme potrebne za delo 
krajevne skupnosti. 

 

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

Enaki dolgoročnim. 

9206001 Materialni stroški KS 1.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka vključuje izdatke za : 

- pisarniški material in storitve; 

- poraba kuriv za stroške ogrevanja; 

- oglaševanje in tiskarske storitve; 

- tiskarske storitve; 

- poštnine in kurirske storitve. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Višina planirane porabe temelji na realizirani porabi v preteklih letih. 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 1.000 € 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 1.000 € 

07039002 Protipožarna varnost 1.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sofinanciranje dejavnosti gasilskih društev, investicijsko vzdrževanje gasilskih 
domov in opreme,… 

Zakonske in druge pravne podlage 

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o javnih financah, Zakon o 
društvih, Zakon o varstvu pred utopitvami, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o materialni 
dolžnosti, Zakon o javnem naročanju,Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na 
operativne gasilske enote, Uredba Vlade RS o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, 
reševanje in pomoč, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, Uredba o varstvu pred 
požarom v naravnem okolju, Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite, Navodilo o 
evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in 
pomoč, Navodilo za obveščanje o naravnih in drugih nesrečah, Pravilnik o požarnem redu, Pravilnik o 
vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter izdana navodila s strani Uprave RS za 
zaščito in reševanje. 

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

Dolgoročni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za usposabljanje in opremljanje 
enot zaščite, reševanja in pomoči in zagotavljanje učinkovitega sistema zaščite in reševanja v primeru 
naravnih in drugih nesreč. Zastavljeni cilji se kažejo tudi v doseganju minimalnih zahtev (glede na Uredbo 
o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za ZIR) glede opremljenosti in usposobljenosti 
operativnih enot PGD v občini. 

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

Doseganje zastavljenih ciljev in kazalci se kažejo ob aktiviranju občinskih sil za zaščito, reševanje in 
pomoč ob izrednih dogodkih in nesrečah, na vsakoletni občinski (ali vaji gasilske zveze) reševalni vaji in 
na vsakoletnem nenapovedanem aktiviranju gasilskih enot občine Dravograd. 

 

9207002 GD - sofinanciranje dejavnosti 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje dejavnosti GD. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina sredstev je določena glede na oceno potrebnih sredstev za izvedbo programov. 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 250 € 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 250 € 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 250 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij,.. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Program razvoja podeželja . 

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

Ohranjanje poseljenosti podeželja in kulturne krajine, zagotavljanje možnosti za podeželski turizem ob 
trajnostnem razvoju podeželja, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju. 

 

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

Letni izvedbeni cilji v tem podprogramu so boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost 
preživetja na podeželju. 

9211002 Kmetijska društva in organizacije - sofinanciranje dejavnosti 250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje delovanja aktiva kmečkih žena in čistilna akcija. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, ureditev okolice kraja za lepši izgled in varstvo okolja in 
druge promocijske aktivnosti (kažipoti,oglasne deske).  Udeležba na čistilni akciji. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 1.500 € 

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.500 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.500 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema tekoče vzdrževanje občinskih cest, vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne 
infrastrukture (varovalne ograje, mostovi, pločniki),.. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut občine 
Dravograd, Zakon o prevozih v cestnem prometu , Zakon o cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v 
občini Dravograd, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v 
občini Dravograd, Odlok o občinskih cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem 
postopku, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o pravilih cestnega prometa. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča 
primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na 
celotnem območju krajevne skupnosti. Kazalci so urejenost in prevoznost posameznih cest. 

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

Letni cilj je vzdrževanje poškodovanih cest in kvalitetno in pravočasno zagotavljanje delovanja zimske 
službe - pluženja. Kazalci so urejenost in prevoznost cest v krajevni skupnosti. 

9213001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje-nekategoriziranih cest 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Redno gramoziranje in vzdrževanje krajevnih cest in reševanje problemov, ki nastajajo med letom. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene 
vzdrževanja nekategoriziranih cest v KS Libeliče. 

14 GOSPODARSTVO 500 € 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 500 € 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 500 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programov turističnih 
društev , razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti),… 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma. Usklajenost naložbe z razvojnimi programi občine in drugimi 
razvojnimi programi:Vizija in strategija občine Dravograd, Strategija razvoja in trženja turizma v občini 
Dravograd. 

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

Uvajanje novih turističnih produktov, povečanje prepoznavnosti občine kot turističnega območja, razvoj 
turistične infrastrukture ter promocija. Kazalci: nova turistična ponudba v okviru vzpostavljene turistične 
infrastrukture, več turističnih nočitev in prihodov turistov, večji prihodek turistične takse. 

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

Letni cilji  vsebuje spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programov turističnih društev 
, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti),… 

9214004 Turistično društvo - razvoj turistične infrastrukture (kažipoti) 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, ureditev okolice kraja za lepši izgled in 
varstvo okolja, stroške vodiča in druge promocijske aktivnosti za spoznavnost kraja (spominke, 
oglaševanje).  V 2020 se nadaljuje plan: vzdrževanje učne poti »Velika uharica«, označitev kolesarske 
proge Libeliška pentlja in izris zemljevida za turistične pisarne, postavitev informacijske oglasne table ob 
parkirišču v Libeličah in  namestitev preglednih, enotnih oglasnih tabel za naše turistične in športne 
objekte v KS Libeliče. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Izhodišča za izračun  vsebujejo  spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, ureditev okolice kraja za 
lepši izgled in varstvo okolja,  druge promocijske aktivnosti( kažipoti,oglasne deske, kozolci). 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 6.324 € 

1603 Komunalna dejavnost 6.324 € 

16039001 Oskrba z vodo 2.032 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov (s hidrantno  mrežo). 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja. 

 

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

Zadostne količine kvalitetne pitne vode. 

 

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

Finančna sredstva se bodo porabila za nujna dela. 

 

9216002 Vodovodni sistem- tekoče vzdrževanje 2.032 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunski postavki so zajeti stroški tekočega  vzdrževanja vodovodnih sistemov. Planiramo tekoče 
vzdrževanje ( popravila, dograjevanje in čiščenje).  

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 

Finančna sredstva se bodo porabila za nujna dela.  

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 400 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliške vežice, vzdrževanje socialnih grobov, 
stroški pogrebnega obreda ( na primer : govor),… 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Odlok o 
določitvi pogojev opravljanja GJS, urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in 
čiščenje javnih površin, Zakon o javnem naročanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, 
Uredba o vsebini programa opremljanja. 

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi. 

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

Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom. 

9216001 Mrliška vežica - tekoče vzdrževanje 400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka vključuje stroške porabe  pitne vode na pokopališču in vežici. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

 

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

Višina porabe sredstev je določena glede na porabo preteklega leta. 
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16039003 Objekti za rekreacijo 3.892 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje upravljanje, gradnjo, tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo 
(zelenice, parki, otroška igriška,..). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Odlok o 
določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in 
čiščenje javnih površin, Zakon o javnem naročanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, 
Uredba o vsebini programa opremljanja. 

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

Dolgoročni cilj : urejene  rekreaciji namenjene površine.  

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

Cilji so ohranitev zelenih površin  in okolice ter vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

9216004 Tekoče vzdrževanje javnih zelenih površin (igrišč in okolice) 3.892 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ureditev in vzdrževanje  okolice in   igrišč. Ureditev okolice igrišča, ureditev parkirnih prostorov pri igrišču 
in ureditev samega objekta.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Sredstva, namenjena kritju stroškov za vzdrževanje igrišč, so načrtovana na podlagi realizacije iz 
preteklih let. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 500 € 

1804 Podpora posebnim skupinam 500 € 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 500 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sofinanciranje programov upokojenskih društev in drugih posebnih skupin,… 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o  društvih. 

 

 

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

Sofinanciranje programov ostalih in humanitarnih društev. 

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ostalih in humanitarnih društev glede na pretekla 
leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev so: število in obseg izvedenih programov in 
projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti. 

9218010 Obisk starejših občanov 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obisk  in obdaritev  starejših občanov  v KS Libeliče. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na poseben projekt. 

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov. 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 845 € 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 

nesreč 700 € 

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 700 € 

Opis podprograma 

Glavni program vključuje 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 in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut  občine Dravograd. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je zmanjšanje vplivov sprožiteljev naravnih nesreč ter odpravljanje posledic 
naravnih nesreč. Pravega merila za merjenje uspešnosti pravzaprav ni, saj gre posledice delovanj višje 
sile (neurij, poplav, udarov strel,…). 

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

Cilji so enaki dolgoročnim. 

9223002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pomoč v primeru naravnih  nesreč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na poseben projekt. 

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

Odpravljanje posledic naravnih nesreč. Izhodišč ni, saj gre posledice delovanj višje sile (neurij, poplav, 
udarov strel,…). 

2303 Splošna proračunska rezervacija 145 € 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 145 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za 
izvajanje dogovorjenih nalog. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah. 

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

Čim manjša poraba sredstev na tem podprogramu, kar je posledica ustreznega planiranja posameznih 
proračunskih uporabnikov odhodkov občinskega proračuna. Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev, je razviden v višini zagotovljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev splošne proračunske rezervacije v proračunu občine Dravograd za nepredvidene 
namene, za katere se izkaže, da v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostni višini, skladno z 
Zakonom o javnih financah. Cilj je, da se zagotavlja nemoteno izvrševanje občinskega proračuna. 

9223001 Poraba tekoče proračunske rezerve 145 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Rezerva  za izdatke, ki niso predvideni v proračunu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

Obseg predvidenih sredstev je določen glede na porabo iz preteklega leta. 

 

93 Krajevna skupnost Črneče  15.257 €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5 € 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 5 € 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 5 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje stroške prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroške plačilnega prometa, plačila 
za pobiranje občinskih dajatev,… 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za 
proračunske uporabnike, Pravilnih o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu 
in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, Pravilnik o podračunih ter načinu 
plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o načinu plačevanja, 
razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov. 

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

Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev ob upoštevanju zakonskih določil in čim 
nižjih stroškov. Zastavljeni cilji se bodo merili z višino bančnih stroškov. 

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

Cilji so enaki dolgoročnim. 

9302001 Stroški plačilnega prometa 5 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema stroške plačilnega prometa – provizijo Uprave Republike Slovenije za   
javna  plačila. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Stroški so ocenjeni glede na porabo preteklega leta. 
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 7.839 € 

0403 Druge skupne administrativne službe 7.839 € 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 7.839 € 

Opis podprograma 

V podprogram spadajo stroški v zvezi s pokroviteljstvi občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah 
javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev ter stroški praznovanja občinskih in državnih praznikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine Dravograd. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je uspešno delovanje čim večjega števila društev in neprofitnih organizacij. 
Kazalec je število uspešno delujočih društev in ostalih neprofitnih organizacij. 

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

Letni cilj je uspešno delovanje društev. Kazalnik je število uspešno delujočih društev. 

9304001 Pokroviteljstva krajevne skupnosti (društvom) 4.139 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pomoč lokalnim  društvom  in organizacijam  v kraju. Sodelovanje z vsemi društvi v KS Črneče, 
sodelovanje in pomoč društvu RK in Karitas Črneče ob pripravi srečanja starejših in invalidnih krajanov, 
udeležba na čistilni akciji v KS Črneče. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina porabe je določena  glede na realizacijo  iz preteklih let in glede na  ostale aktivnosti, ki se 
opravljajo med letom. 

9304002 Pokroviteljstvo za (akcije, delavnice, Novo leto, dan žena ) 3.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pokroviteljstvo  te proračunske postavke zajema stroške obdaritve otrok od enega do desetih let za novo 
leto,  stroške pustnega karnevala in ostalih aktivnosti, ki se opravljajo med letom in stroški delovnih akcij 
za ureditev okolice kraja. Soudeležba  pri postavljanju mlaja pred prvomajskimi prazniki. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina porabe je določena  glede na realizacijo  iz preteklih let in glede na  ostale aktivnosti, ki se 
opravljajo med letom. 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.250 € 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
 6.250 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 6.250 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje stroške delovanja ožjih delov občin ( plače zaposlenih, materialni stroški,…). 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut občine 
Dravograd. 

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

Zagotavljanje nemotenega delovanja  krajevne skupnosti  ter posodobitev opreme potrebne za delo 
krajevne skupnosti. 

 

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

Enaki dolgoročnim. 

9306001 Materialni stroški KS 5.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka vključuje izdatke za: 

- pisarniški material in storitve; 

- reprezentanco; 

- drugi posebni material za delo KS; 

- poštne storitve; 

- stroške električne energije; 

- stroške ogrevanja. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina planirane porabe temelji na realizirani porabi v preteklih letih. 

9306003 Stroški nagrad funkcionarjem 750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nagrada predsedniku   za organizacijo delovanja ožjih delov občin.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Predsedniku in tajniku krajevne skupnosti se lahko izplača nagrada, pri čemer lahko letna nagrada znaša 
največ 55 % osnovne mesečne plače župana za mesec december preteklega leta.  

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 300 € 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 300 € 

07039002 Protipožarna varnost 300 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sofinanciranje dejavnosti gasilskih društev, investicijsko vzdrževanje gasilskih 
domov in opreme,… 

Zakonske in druge pravne podlage 

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o javnih financah, Zakon o 
društvih, Zakon o varstvu pred utopitvami, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o materialni 
dolžnosti, Zakon o javnem naročanju,Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na 
operativne gasilske enote, Uredba Vlade RS o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, 
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reševanje in pomoč, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, Uredba o varstvu pred 
požarom v naravnem okolju, Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite, Navodilo o 
evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in 
pomoč, Navodilo za obveščanje o naravnih in drugih nesrečah, Pravilnik o požarnem redu, Pravilnik o 
vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter izdana navodila s strani Uprave RS za 
zaščito in reševanje. 

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

Dolgoročni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za usposabljanje in opremljanje 
enot zaščite, reševanja in pomoči in zagotavljanje učinkovitega sistema zaščite in reševanja v primeru 
naravnih in drugih nesreč. Zastavljeni cilji se kažejo tudi v doseganju minimalnih zahtev (glede na Uredbo 
o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za ZIR) glede opremljenosti in usposobljenosti 
operativnih enot PGD v občini. 

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

Doseganje zastavljenih ciljev in kazalci se kažejo ob aktiviranju občinskih sil za zaščito, reševanje in 
pomoč ob izrednih dogodkih in nesrečah, na vsakoletni občinski (ali vaji gasilske zveze) reševalni vaji in 
na vsakoletnem nenapovedanem aktiviranju gasilskih enot občine Dravograd. 

 

9307002 GD - sofinanciranje dejavnosti 300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje dejavnosti GD. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina sredstev je določena glede na oceno potrebnih sredstev za izvedbo programov. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 700 € 

1302 Cestni promet in infrastruktura 700 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 700 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema tekoče vzdrževanje občinskih cest, vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne 
infrastrukture (varovalne ograje, mostovi, pločniki),.. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut občine 
Dravograd, Zakon o prevozih v cestnem prometu , Zakon o cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v 
občini Dravograd, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v 
občini Dravograd, Odlok o občinskih cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem 
postopku, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o pravilih cestnega prometa. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča 
primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na 
celotnem območju krajevne skupnosti. Kazalci so urejenost in prevoznost posameznih cest. 

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

Letni cilj je vzdrževanje poškodovanih cest in kvalitetno in pravočasno zagotavljanje delovanja zimske 
službe - pluženja. Kazalci so urejenost in prevoznost cest v krajevni skupnosti. 
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9313002 Upravljanje in tekoče vzdrževanje-nekategoriziranih cest 700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sprotno  gramoziranje in vzdrževanje  nekategoriziranih cest v krajevni skupnosti Črneče. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene 
vzdrževanja nekategoriziranih cest v KS Črneče.  

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 163 € 

2303 Splošna proračunska rezervacija 163 € 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 163 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za 
izvajanje dogovorjenih nalog. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah. 

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

Čim manjša poraba sredstev na tem podprogramu, kar je posledica ustreznega planiranja posameznih 
proračunskih uporabnikov odhodkov občinskega proračuna. Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev, je razviden v višini zagotovljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog. 

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

Zagotavljanje sredstev splošne proračunske rezervacije v proračunu občine Dravograd za nepredvidene 
namene, za katere se izkaže, da v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostni višini, skladno z 
Zakonom o javnih financah. Cilj je, da se zagotavlja nemoteno izvrševanje občinskega proračuna. 

9323001 Poraba tekoče proračunske rezerve 163 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Rezerva  za izdatke, ki niso predvideni v proračunu.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

Obseg predvidenih sredstev je določen glede na porabo iz preteklega leta. 
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94 Krajevna skupnost Šentjanž  31.213 €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10 € 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 10 € 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 10 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje stroške prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroške plačilnega prometa, plačila 
za pobiranje občinskih dajatev,… 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za 
proračunske uporabnike, Pravilnih o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu 
in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, Pravilnik o podračunih ter načinu 
plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o načinu plačevanja, 
razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov. 

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

Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev ob upoštevanju zakonskih določil in čim 
nižjih stroškov. Zastavljeni cilji se bodo merili z višino bančnih stroškov. 

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

Cilji so enaki dolgoročnim. 

9402001 Stroški plačilnega prometa 10 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema stroške plačilnega prometa – provizijo Uprave Republike Slovenije za   
javna  plačila. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Stroški so ocenjeni glede na porabo preteklega leta. 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 4.903 € 

0403 Druge skupne administrativne službe 4.903 € 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 4.903 € 

Opis podprograma 

V podprogram spadajo stroški v zvezi s pokroviteljstvi občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah 
javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev ter stroški praznovanja občinskih in državnih praznikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine Dravograd. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je uspešno delovanje čim večjega števila društev in neprofitnih organizacij. 
Kazalec je število uspešno delujočih društev in ostalih neprofitnih organizacij. 

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

Letni cilj je uspešno delovanje društev. Kazalnik je število uspešno delujočih društev. 

9404001 Pokroviteljstva krajevne skupnosti ( društvom) 3.803 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pokroviteljstvo  te proračunske postavke zajema stroške društev za praznovanje krajevnih in državnih 
praznikov. Pomoč lokalnim  društvom  in organizacijam  v kraju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina porabe je določena  glede na realizacijo  iz preteklih let in glede na  ostale aktivnosti, ki se 
opravljajo med letom. 

9404002 Pokroviteljstvo za (akcije, Novo leto, Dan žena, pustovanje) 1.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pokroviteljstvo  te proračunske postavke zajema stroške obdaritve otrok  za novo leto,  stroške pustnega 
karnevala in ostalih  aktivnosti, ki se opravijo med letom (sodelovanje pri delu društev in organizacij v 
kraju, sodelovanje z občino Dravograd). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina porabe je določena  glede na realizacijo  iz preteklih let in glede na  ostale aktivnosti, ki se 
opravljajo med letom. 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.650 € 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
 2.900 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 2.900 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje stroške delovanja ožjih delov občin ( plače zaposlenih, materialni stroški,…). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut občine 
Dravograd. 

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

Zagotavljanje nemotenega delovanja  krajevne skupnosti  ter posodobitev opreme potrebne za delo 
krajevne skupnosti. 

 

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

Enaki dolgoročnim. 
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9406001 Materialni stroški KS 900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka vključuje izdatke za: 

- pisarniški material in storitve; 

- porabo drugega materiala; 

- stroške električne energije; 

- telefonske stroške; 

- reprezentanco. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina planirane porabe temelji na realizirani porabi v preteklih letih. 

9406003 Stroški nagrad funkcionarjem 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nagrada predsedniku in tajniku za organizacijo delovanja ožjih delov občin. 

 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Predsedniku in tajniku krajevne skupnosti se lahko izplača nagrada, pri čemer lahko letna nagrada znaša 
največ 55 % osnovne mesečne plače župana za mesec december preteklega leta.  

0603 Dejavnost občinske uprave 750 € 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprav 750 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov in osnovnih sredstev in nakup 
opreme,.. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut  občine 
Dravograd. 

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo 
merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS. 

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

Letni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje in delovanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov 
za naše krajane. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS. 

9406009 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev 750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Redno oz. sprotno  vzdrževanje   osnovnih sredstev.  Nakup računalnika. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina porabe je določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih del in nakupa opreme. 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 1.000 € 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 1.000 € 

07039002 Protipožarna varnost 1.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sofinanciranje dejavnosti gasilskih društev, investicijsko vzdrževanje gasilskih 
domov in opreme,… 

Zakonske in druge pravne podlage 

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o javnih financah, Zakon o 
društvih, Zakon o varstvu pred utopitvami, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o materialni 
dolžnosti, Zakon o javnem naročanju,Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na 
operativne gasilske enote, Uredba Vlade RS o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, 
reševanje in pomoč, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, Uredba o varstvu pred 
požarom v naravnem okolju, Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite, Navodilo o 
evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in 
pomoč, Navodilo za obveščanje o naravnih in drugih nesrečah, Pravilnik o požarnem redu, Pravilnik o 
vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter izdana navodila s strani Uprave RS za 
zaščito in reševanje. 

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

Dolgoročni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za usposabljanje in opremljanje 
enot zaščite, reševanja in pomoči in zagotavljanje učinkovitega sistema zaščite in reševanja v primeru 
naravnih in drugih nesreč. Zastavljeni cilji se kažejo tudi v doseganju minimalnih zahtev (glede na Uredbo 
o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za ZIR) glede opremljenosti in usposobljenosti 
operativnih enot PGD v občini. 

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

Doseganje zastavljenih ciljev in kazalci se kažejo ob aktiviranju občinskih sil za zaščito, reševanje in 
pomoč ob izrednih dogodkih in nesrečah, na vsakoletni občinski (ali vaji gasilske zveze) reševalni vaji in 
na vsakoletnem nenapovedanem aktiviranju gasilskih enot občine Dravograd. 

 

9407001 GD - pokroviteljstvo 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjena   za dejavnost gasilskega društva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina sredstev je določena glede na oceno potrebnih sredstev za izvedbo programov. 
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11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 400 € 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 400 € 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 400 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij,.. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Program razvoja podeželja. 

 

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

Ohranjanje poseljenosti podeželja in kulturne krajine, zagotavljanje možnosti za podeželski turizem ob 
trajnostnem razvoju podeželja, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju. 

 

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

Letni izvedbeni cilji v tem podprogramu so boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost 
preživetja na podeželju. 

9411001 Kmetijska društva in organizacije - pokroviteljstvo 400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, ureditev okolice kraja za lepši izgled in 
varstvo okolja (čistilna akcija). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, ureditev okolice kraja za lepši izgled in varstvo okolja in 
druge promocijske aktivnosti (kažipoti,oglasne deske).  Udeležba na čistilni akciji. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 6.000 € 

1302 Cestni promet in infrastruktura 6.000 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 6.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema tekoče vzdrževanje občinskih cest, vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne 
infrastrukture (varovalne ograje, mostovi, pločniki),.. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut občine 
Dravograd, Zakon o prevozih v cestnem prometu , Zakon o cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v 
občini Dravograd, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v 
občini Dravograd, Odlok o občinskih cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem 
postopku, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o pravilih cestnega prometa. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča 
primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na 
celotnem območju krajevne skupnosti. Kazalci so urejenost in prevoznost posameznih cest. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je vzdrževanje poškodovanih cest in kvalitetno in pravočasno zagotavljanje delovanja zimske 
službe - pluženja. Kazalci so urejenost in prevoznost cest v krajevni skupnosti. 

9413001 Upravljanje in tekoče  vzdrževanje- nekategoriziranih cest 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Redno gramoziranje  in vzdrževanje krajevnih cest v KS Šentjanž. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene 
vzdrževanja nekategoriziranih cest v KS Šentjanž. 

14 GOSPODARSTVO 2.500 € 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 2.500 € 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 2.500 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programov turističnih 
društev , razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti),… 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma. Usklajenost naložbe z razvojnimi programi občine in drugimi 
razvojnimi programi:Vizija in strategija občine Dravograd, Strategija razvoja in trženja turizma v občini 
Dravograd. 

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

Uvajanje novih turističnih produktov, povečanje prepoznavnosti občine kot turističnega območja, razvoj 
turistične infrastrukture ter promocija. Kazalci: nova turistična ponudba v okviru vzpostavljene turistične 
infrastrukture, več turističnih nočitev in prihodov turistov, večji prihodek turistične takse. 

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

Letni cilji  vsebuje spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programov turističnih društev 
, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti),… 

9414001 Turistično društvo - pokroviteljstvo 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje programa  razvoja turizma (smučanje , prireditve od lipe do lipe, pohodi). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Spodbujanje razvoja turizma. 

9414004 Turistično društvo - razvoj turistične infrastrukture 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, ureditev okolice kraja za lepši izgled in 
varstvo okolja,  druge promocijske aktivnosti( kažipoti,oglasne deske, kozolci). 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Izhodišča za izračun  vsebujejo  spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, ureditev okolice kraja za 
lepši izgled in varstvo okolja,  druge promocijske aktivnosti( kažipoti,oglasne deske, kozolci). 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 5.650 € 

1603 Komunalna dejavnost 5.650 € 

16039001 Oskrba z vodo 1.500 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov (s hidrantno  mrežo). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja. 

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

Zadostne količine kvalitetne pitne vode. 

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

Finančna sredstva se bodo porabila za nujna dela. 

9416003 Vodovodni sistem - tekoče vzdrževanje 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunski postavki so zajeti stroški tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov.  

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 

Finančna sredstva se bodo porabila za nujna dela.  

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 2.610 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliške vežice, vzdrževanje socialnih grobov, 
stroški pogrebnega obreda ( na primer : govor),… 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Odlok o 
določitvi pogojev opravljanja GJS, urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in 
čiščenje javnih površin, Zakon o javnem naročanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, 
Uredba o vsebini programa opremljanja. 

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi. 

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

Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom. 
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9416001 Mrliška vežica - tekoče vzdrževanje 2.610 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka vključuje  stroške porabe čistilnega materiala, porabo električne energije, stroške 
ogrevanja, komunalne storitve in stroške  drugega posebnega materiala za vzdrževanje mrliške vežice. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina porabe sredstev je določena glede na porabo preteklega leta. 

16039003 Objekti za rekreacijo 1.240 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje upravljanje, gradnjo, tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo 
(zelenice, parki, otroška igriška,..). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Odlok o 
določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in 
čiščenje javnih površin, Zakon o javnem naročanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, 
Uredba o vsebini programa opremljanja. 

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

Dolgoročni cilj : urejene  rekreaciji namenjene površine.  

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

Cilji so ohranitev zelenih površin  in okolice ter vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

9416002 Tekoče vzdrževanje javnih zelenih površin (igrišča) 1.240 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnost za lepši izgled kraja: ureditev okolice kraja ter igrišč.  

 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Cilji so ohranitev zelenih površin  in okolice ter vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

16039004 Praznično urejanje naselij 300 € 

Opis podprograma 

Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Odlok o 
določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in 
čiščenje javnih površin, Zakon o javnem naročanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, 
Uredba o vsebini programa opremljanja. 

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

Cilj, je praznična okrasitev in izobešanje zastav za občinske in državne  praznike. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj, je praznična okrasitev in izobešanje zastav za občinske in državne  praznike. 

9416005 Praznično urejanje (okrasitve in izobešanje zastav ob praznikih) 300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Okraševanje ob novoletnih praznikih in izobešanje zastav ob občinskem in državnih praznikih. 

 

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 

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let. 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 500 € 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 500 € 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja500 € 

Opis podprograma 

Postavka spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja obsega sofinanciranje 
različnih preventivnih (tudi proti uporabi drog) zdravstvenih programov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

Odlok o proračunu Občine Dravograd 

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

Dolgoročni cilj je ohranitev nivoja financiranja preventivnih programov na področju zdravstvenega varstva. 

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

Letni cilj je financiranje nakupa baterij za defibrilatorje. 

 

9417001 Preventivni zdravstveni programi 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2020 planiramo  vzdrževanje defibrilatorja (menjava baterij).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Cilj je financiranje nakupa baterij za defibrilatorje. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.300 € 

1803 Programi v kulturi 2.800 € 

18039003 Ljubiteljska kultura 500 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje vsebine iz naslova sofinanciranja programov kulturnih društev. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne 
dejavnosti. 

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

Dolgoročni cilj je  razvoj kulturnih dejavnosti, ohranjanje dosežene stopnje razvoja ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti ter razvijanje pogojev za dostopnost kulturnih vsebin. Kazalci: število delujočih  društev v 
krajevni skupnosti. 

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

Letni cilj je zagotavljanje pogojev za delovanje društev ter pogojev za ustvarjalnost različnih vrst 
izvajalcev z različnimi zvrstmi umetnosti. Kazalci: uspešno delovanje društev. 

9418001 Kulturno društvo - pokroviteljstvo 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Soorganizacija  prireditev s kulturnimi društvi.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let. 

18039005 Drugi programi v kulturi 2.300 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih 
centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in 
investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in 
investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Dravograd. 

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje prostorskih pogojev za nemoteno delovanje. Kazalci: število obnovljenih 
objektov, število novozgrajenih objektov. 

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

Letni cilj je obnova objektov in redno tekoče vzdrževanje. Pričetek del izgradnje prireditvenega odra in 
pridobitev dokumentacije 

za prireditveni prostor. 

9418018 Kulturna dvorana  - tekoče vzdrževanje 2.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Redni stroški vzdrževanja kulturnih objektov. V 2020 planiramo  kritje stroškov ogrevanja in manjša 
tekoča sprotna  popravila. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na poseben projekt. 

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe sredstev za opisane 
namene v preteklem proračunskem obdobju.  
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1804 Podpora posebnim skupinam 500 € 

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim 200 € 

Opis podprograma 

Pomoč duhovnikom in verskim skupnostim. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti. 

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

Finančna pomoč pri organizaciji   počitniškega programa za otroke (oratorij) in pomoč pri miklavževanju. 
Zadovoljstvo krajanov. 

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

Finančna pomoč pri organizaciji   počitniškega programa za otroke (oratorij) in pomoč pri miklavževanju. 
Zadovoljstvo krajanov. 

9418007 Verske skupnosti-sofinanciranje dejavnosti 200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje počitniškega programa za otroke (oratorij). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na poseben projekt. 

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

Sredstva porabe so planirana na realizaciji preteklih let. 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 300 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sofinanciranje programov upokojenskih društev in drugih posebnih skupin,… 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o društvih. 

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

Sofinanciranje programov ostalih in humanitarnih društev. 

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ostalih in humanitarnih društev glede na pretekla 
leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev so: število in obseg izvedenih programov in 
projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti. 

9418010 Obisk starejših občanov 300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obdarovanje krajanov starejših od 80. let v KS Šentjanž. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na poseben projekt. 

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

Sredstva porabe so planirana na realizaciji preteklih let. 
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1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.000 € 

18059001 Programi športa 1.000 € 

Opis podprograma 

V podprogramu programi športa vključujemo sofinanciranje dejavnosti športnim društvom v kraju. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut občine 
Dravograd. 

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

Dolgoročni cilj je urejenost in opremljenost igrišča, da bi pritegnilo k športnim aktivnostim kar največ 
krajanov. 

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

Cilji so enaki dolgoročnim. 

9418014 Športna društva -  sofinanciranje dejavnosti 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Soorganizacija aktivnosti športnih društev  v kraju.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na poseben projekt. 

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

Poraba sredstev je določena na podlagi realizacije v preteklih letih in na predvideni nabavi opreme. 

20 SOCIALNO VARSTVO 300 € 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 300 € 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 300 € 

Opis podprograma 

Podprogram  zajema sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ, Karitas, društvo 
gluhih,… 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o zagotavljanju 
socialno varstvenih dejavnosti v občini Dravograd, Strategija razvoja socialnega varstva v občini 
Dravograd. 

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje sredstev za delovanje Rdečega križa , Medobčinskega 
društva gluhih in naglušnih Dravograd, sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/projektov na 
področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in 
reševanje socialnih stisk občanov občine Dravograd. Kazalci: uspešnost izvajanja programov in/ali 
projektov in število izvedenih programov in/ali projektov na področju sociale in zdravstva. 

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

Letni izvedbeni cilji so zagotoviti sredstva za delovanje Območnega združenja Rdečega križa , 
Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Dravograd, izvedba javnega razpisa za sofinanciranje 
programov in/ali projektov društev in organizacij, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in 
reševanje socialnih stisk občanov občine Dravograd in izvedba srečanj starejših krajanov. Kazalci: 
uspešnost izvajanja programov in/ali projektov in število izvedenih programov in/ali projektov na področju 
sociale in zdravstva. 
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9420001 Društva s področja socialnega varstva - pokroviteljstvo 300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje programov Rdečega križa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni navezave na projekte. 

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let. 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2.000 € 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 

nesreč 1.000 € 

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 1.000 € 

Opis podprograma 

Glavni program vključuje 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 in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut  občine Dravograd. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je zmanjšanje vplivov sprožiteljev naravnih nesreč ter odpravljanje posledic 
naravnih nesreč. Pravega merila za merjenje uspešnosti pravzaprav ni, saj gre posledice delovanj višje 
sile (neurij, poplav, udarov strel,…). 

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

Cilji so enaki dolgoročnim. 

9423002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pomoč v primeru naravnih  nesreč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na poseben projekt. 

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

Odpravljanje posledic naravnih nesreč. Izhodišč ni, saj gre posledice delovanj višje sile (neurij, poplav, 
udarov strel,…). 

2303 Splošna proračunska rezervacija 1.000 € 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 1.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za 
izvajanje dogovorjenih nalog. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Čim manjša poraba sredstev na tem podprogramu, kar je posledica ustreznega planiranja posameznih 
proračunskih uporabnikov odhodkov občinskega proračuna. Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev, je razviden v višini zagotovljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog. 

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

Zagotavljanje sredstev splošne proračunske rezervacije v proračunu občine Dravograd za nepredvidene 
namene, za katere se izkaže, da v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostni višini, skladno z 
Zakonom o javnih financah. Cilj je, da se zagotavlja nemoteno izvrševanje občinskega proračuna. 

9423001 Poraba tekoče proračunske rezerve 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Rezerva  za izdatke, ki niso predvideni v proračunu in   so nujni za izvajanje dogovorjenih nalog. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

Obseg predvidenih sredstev je določen glede na porabo iz preteklega leta. 

 

 

 

95 Krajevna skupnost Trbonje 13.254 €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5 € 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 5 € 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 5 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje stroške prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroške plačilnega prometa, plačila 
za pobiranje občinskih dajatev,… 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za 
proračunske uporabnike, Pravilnih o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu 
in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, Pravilnik o podračunih ter načinu 
plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o načinu plačevanja, 
razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov. 

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

Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev ob upoštevanju zakonskih določil in čim 
nižjih stroškov. Zastavljeni cilji se bodo merili z višino bančnih stroškov. 

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

Cilji so enaki dolgoročnim. 
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9502001 Stroški plačilnega prometa 5 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema stroške plačilnega prometa – provizijo Uprave Republike Slovenije za   
javna  plačila. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Stroški so ocenjeni glede na porabo preteklega leta. 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 1.620 € 

0403 Druge skupne administrativne službe 1.620 € 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.620 € 

Opis podprograma 

V podprogram spadajo stroški v zvezi s pokroviteljstvi občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah 
javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev ter stroški praznovanja občinskih in državnih praznikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine Dravograd. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je uspešno delovanje čim večjega števila društev in neprofitnih organizacij. 
Kazalec je število uspešno delujočih društev in ostalih neprofitnih organizacij. 

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

Letni cilj je uspešno delovanje društev. Kazalnik je število uspešno delujočih društev. 

9504001 Pokroviteljstva krajevne skupnosti (društvom) 370 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pokroviteljstvo  te proračunske postavke zajema stroške društev za praznovanje krajevnih in državnih 
praznikov. Pomoč lokalnim  društvom  in organizacijam  v kraju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina porabe je določena  glede na realizacijo  iz preteklih let in glede na  ostale aktivnosti, ki se 
opravljajo med letom. 

9504002 Pokroviteljstvo za (akcije, Novo leto,Dan žena,pustovanje) 1.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pokroviteljstvo  te proračunske postavke zajema stroške obdaritve otrok  za novo leto,  stroške pustnega 
karnevala in ostalih aktivnosti, ki se opravljajo med letom (sodelovanje pri delu društev in organizacij v 
kraju, sodelovanje z občino Dravograd). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina porabe je določena  glede na realizacijo  iz preteklih let in glede na  ostale aktivnosti, ki se 
opravljajo med letom. 
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.400 € 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
 1.650 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 1.650 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje stroške delovanja ožjih delov občin ( plače zaposlenih, materialni stroški,…). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut občine 
Dravograd. 

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

Zagotavljanje nemotenega delovanja  krajevne skupnosti  ter posodobitev opreme potrebne za delo 
krajevne skupnosti. 

 

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

Enaki dolgoročnim. 

9506001 Materialni stroški KS 450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka vključuje izdatke za: 

- pisarniški material in storitve; 

- stroške časopisov, revij, knjig in strokovne literature; 

- reprezentanco; 

- poštnino in kurirske storitve; 

- stroške ogrevanja; 

- druge materialne stroške, ki nastanejo pri  delovanju KS. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina planirane porabe temelji na realizirani porabi v preteklih letih. 

9506003 Stroški nagrad funkcionarjem 1.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nagrada predsedniku, tajniku in sejnine predstavnikom sveta KS  za organizacijo delovanja ožjih delov 
občin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Predsedniku in tajniku krajevne skupnosti se lahko izplača nagrada, pri čemer lahko letna nagrada znaša 
največ 55 % osnovne mesečne plače župana za mesec december preteklega leta.  
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0603 Dejavnost občinske uprave 750 € 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprav 750 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov in osnovnih sredstev in nakup 
opreme,.. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut  občine 
Dravograd. 

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo 
merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS. 

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

Letni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje in delovanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov 
za naše krajane. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS. 

9506009 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev 750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Redno oz. sprotno  vzdrževanje   osnovnih sredstev.  Nakup računalnika. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina porabe je določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih del in nakupa opreme. 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 300 € 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 300 € 

07039002 Protipožarna varnost 300 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sofinanciranje dejavnosti gasilskih društev, investicijsko vzdrževanje gasilskih 
domov in opreme,… 

Zakonske in druge pravne podlage 

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o javnih financah, Zakon o 
društvih, Zakon o varstvu pred utopitvami, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o materialni 
dolžnosti, Zakon o javnem naročanju,Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na 
operativne gasilske enote, Uredba Vlade RS o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, 
reševanje in pomoč, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, Uredba o varstvu pred 
požarom v naravnem okolju, Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite, Navodilo o 
evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in 
pomoč, Navodilo za obveščanje o naravnih in drugih nesrečah, Pravilnik o požarnem redu, Pravilnik o 
vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter izdana navodila s strani Uprave RS za 
zaščito in reševanje. 

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

Dolgoročni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za usposabljanje in opremljanje 
enot zaščite, reševanja in pomoči in zagotavljanje učinkovitega sistema zaščite in reševanja v primeru 
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naravnih in drugih nesreč. Zastavljeni cilji se kažejo tudi v doseganju minimalnih zahtev (glede na Uredbo 
o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za ZIR) glede opremljenosti in usposobljenosti 
operativnih enot PGD v občini. 

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

Doseganje zastavljenih ciljev in kazalci se kažejo ob aktiviranju občinskih sil za zaščito, reševanje in 
pomoč ob izrednih dogodkih in nesrečah, na vsakoletni občinski (ali vaji gasilske zveze) reševalni vaji in 
na vsakoletnem nenapovedanem aktiviranju gasilskih enot občine Dravograd. 

 

9507002 GD - sofinanciranje dejavnosti 300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje  za dejavnost gasilskega društva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina sredstev je določena glede na oceno potrebnih sredstev za izvedbo programov. 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 4.944 € 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 4.944 € 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 4.944 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij,.. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Program razvoja podeželja . 

 

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

Ohranjanje poseljenosti podeželja in kulturne krajine, zagotavljanje možnosti za podeželski turizem ob 
trajnostnem razvoju podeželja, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju. 

 

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

Letni izvedbeni cilji v tem podprogramu so boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost 
preživetja na podeželju. 

9511004 Urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi 4.944 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, ureditev okolice kraja za lepši izgled in 
varstvo okolja in druge promocijske aktivnosti (kažipoti,oglasne deske).  Udeležba na čistilni akciji. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, ureditev okolice kraja za lepši izgled in varstvo okolja in 
druge promocijske aktivnosti (kažipoti,oglasne deske).  Udeležba na čistilni akciji. 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 2.278 € 

1302 Cestni promet in infrastruktura 2.278 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 2.278 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema tekoče vzdrževanje občinskih cest, vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne 
infrastrukture (varovalne ograje, mostovi, pločniki),.. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut občine 
Dravograd, Zakon o prevozih v cestnem prometu , Zakon o cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v 
občini Dravograd, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v 
občini Dravograd, Odlok o občinskih cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem 
postopku, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o pravilih cestnega prometa. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča 
primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na 
celotnem območju krajevne skupnosti. Kazalci so urejenost in prevoznost posameznih cest. 

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

Letni cilj je vzdrževanje poškodovanih cest in kvalitetno in pravočasno zagotavljanje delovanja zimske 
službe - pluženja. Kazalci so urejenost in prevoznost cest v krajevni skupnosti. 

9513001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje- nekategoriziranih cest 2.278 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Redno gramoziranje in vzdrževanje krajevnih cest v KS Trbonje. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene 
vzdrževanja nekategoriziranih cest v KS Trbonje.  

14 GOSPODARSTVO 650 € 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 650 € 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 650 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programov turističnih 
društev , razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti),… 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma. Usklajenost naložbe z razvojnimi programi občine in drugimi 
razvojnimi programi:Vizija in strategija občine Dravograd, Strategija razvoja in trženja turizma v občini 
Dravograd. 

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

Uvajanje novih turističnih produktov, povečanje prepoznavnosti občine kot turističnega območja, razvoj 
turistične infrastrukture ter promocija. Kazalci: nova turistična ponudba v okviru vzpostavljene turistične 
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infrastrukture, več turističnih nočitev in prihodov turistov, večji prihodek turistične takse. 

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

Letni cilji  vsebuje spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programov turističnih društev 
, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti),… 

9514001 Turistično društvo - pokroviteljstvo 650 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje programa  razvoja turizma ( kolesarjenje, prireditev od lipe do lipe in pohodi). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Spodbujanje razvoja turizma. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 560 € 

1804 Podpora posebnim skupinam 250 € 

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim 150 € 

Opis podprograma 

Pomoč duhovnikom in verskim skupnostim. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti. 

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

Finančna pomoč pri organizaciji   počitniškega programa za otroke (oratorij) in pomoč pri miklavževanju. 
Zadovoljstvo krajanov. 

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

Finančna pomoč pri organizaciji   počitniškega programa za otroke (oratorij) in pomoč pri miklavževanju. 
Zadovoljstvo krajanov. 

9518007 Verske skupnosti sofinanciranje dejavnosti 150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje počitniškega programa za otroke (oratorij) in pomoč pri miklavževanju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na poseben projekt. 

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

Sredstva porabe so planirana na realizaciji preteklih let. 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 100 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sofinanciranje programov upokojenskih društev in drugih posebnih skupin,… 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o društvih. 

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

Sofinanciranje programov ostalih in humanitarnih društev. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ostalih in humanitarnih društev glede na pretekla 
leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev so: število in obseg izvedenih programov in 
projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti. 

9518010 Obisk starejših občanov 100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obdarovanje starejših občanov v KS Trbonje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na poseben projekt. 

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

Sredstva porabe so planirana na realizaciji preteklih let. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 310 € 

18059001 Programi športa 310 € 

Opis podprograma 

V podprogramu programi športa vključujemo sofinanciranje dejavnosti športnim društvom v kraju. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut občine 
Dravograd. 

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

Dolgoročni cilj je urejenost in opremljenost igrišča, da bi pritegnilo k športnim aktivnostim kar največ 
krajanov. 

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

Cilji so enaki dolgoročnim. 

9518014 Športna društva - sofinanciranje dejavnosti 310 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Soorganizacija  aktivnosti športnih društev   v kraju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na poseben projekt. 

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

Poraba sredstev je določena na podlagi realizacije v preteklih letih in na predvideni nabavi opreme. 

19 IZOBRAŽEVANJE 300 € 

1906 Pomoči šolajočim 300 € 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 300 € 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma so zajete subvencije šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih 
potrebščin, šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o osnovni šoli in ostala veljavna zakonodaja, ki ureja to področje. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje ustrezne pomoči šoli . 

 

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

Glavni cilj je, pomoč šolajočim.  

9519002 Pomoč v osnovnem šolstvu 300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje zaključne ekskurzije učencem OŠ Trbonje, pomoč pri nakupu šolskih pripomočkov za šolo 
in vrtec. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na poseben projekt. 

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

Sredstva porabe so planirana na realizaciji preteklih let. 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 197 € 

2303 Splošna proračunska rezervacija 197 € 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 197 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za 
izvajanje dogovorjenih nalog. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah. 

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

Čim manjša poraba sredstev na tem podprogramu, kar je posledica ustreznega planiranja posameznih 
proračunskih uporabnikov odhodkov občinskega proračuna. Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev, je razviden v višini zagotovljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog. 

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

Zagotavljanje sredstev splošne proračunske rezervacije v proračunu občine Dravograd za nepredvidene 
namene, za katere se izkaže, da v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostni višini, skladno z 
Zakonom o javnih financah. Cilj je, da se zagotavlja nemoteno izvrševanje občinskega proračuna. 

 

 

9523001 Poraba tekoče proračunske rezerve 197 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Rezerva  za izdatke, ki niso predvideni v proračunu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

Obseg predvidenih sredstev je določen glede na porabo iz preteklega leta. 
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C. RAČUN FINANCIRANJA  - 5 6 5 . 0 0 0  €  

31 OU - Referat za finance 565.000 €  

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 565.000 € 

2201 Servisiranje javnega dolga 565.000 € 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 565.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje glavnico za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, 
odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) 

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – 
popr.) 

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 55/15)  

-Odlok o proračunu občine 

 

 

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

Dolgoročni cilj je financiranje izvrševanja proračuna občine ter financiranje likvidnosti proračuna občine v 
tekočem letu. 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. 

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

Tekoče financiranje izvrševanja proračuna občine ter financiranje likvidnosti proračuna občine v tekočem 
letu. 

3122002 Odplačila glavnic kreditov 565.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za leto  2020 načrtuje občina 565.000 € odplačil kreditov (v kolikor bo potrebno najetje novega kredita, bi 
odplačali še obrok kredita najetega v letu 2015, ki zapade v letu 2021).   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte ni. 

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

Izračun je opravljen na podlagi noveliranih amortizacijskih načrtov bank kreditodajalk. 

 


