
 

 

 

PREDLOG 
Na podlagi drugega odstavka 19.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) ter 16. in 59. 
člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17 in 24/18) je Občinski svet Občine 
Dravograd na ____ seji dne ______ sprejel 

 

O D L O K  

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  

ODLOKA O KRAJEVNIH SKUPNOSTIH V OBČINI DRAVOGRAD 

  
 

1. člen 
 
V Odloku o krajevnih skupnostih v Občini Dravograd (Uradni list RS, št. 67/16; v nadaljevanju: Odlok) se 

drugi odstavek 12. člena spremeni tako, da se glasi: 
 »Sveti krajevnih skupnosti imajo naslednje število članov: 
– Krajevna skupnost Črneče - devet članov sveta, 
– Krajevna skupnost Dravograd - enajst članov sveta, 
– Krajevna skupnost Libeliče - sedem članov sveta,  
– Krajevna skupnost Šentjanž pri Dravogradu -  enajst članov sveta, 
– Krajevna skupnost Trbonje - pet članov sveta.«. 

 
2. člen 

 
Za 17. členom Odloka se doda nov 17. a člen, ki se glasi: 

 
- »Svet krajevne skupnosti odloča o dodelitvi finančnih sredstev iz naslova Pokroviteljstva KS (za izvedbo 

protokolarnih dogodkov), na podlagi vloge, po naslednjih merilih: 
1. pomembnost dogodka za krajevno skupnost                                        1 – 10 točk 
2. tradicionalna prireditev / dogodek                                                         1 – 10 točk 
3. jubilej                                                                                                     1 – 10 točk 
4. posebna odločitev sveta krajevne skupnosti                                         1 – 10 točk 

 
   Upravičencu, ki doseže 10 točk, se dodelijo sredstva v višini 50,00 €. Največje možno število doseženih točk je 
40, za kar se upravičencu dodelijo sredstva v višini 200,00 €. 
 
   Vloga za dodelitev finančnih sredstev mora vsebovati osnovne podatke o prosilcu, namen ter opis prireditve 
oziroma dogodka. 
 
   Sveti krajevnih skupnosti lahko znotraj posameznega merila določijo podrobnejše kriterije za dodelitev finančnih 
sredstev. 
 
   Svet krajevne skupnosti na seji s sklepom določi višino dodeljenih sredstev posameznemu upravičencu, 
skladno z veljavnimi merili. 
 
   Predsednik krajevne skupnosti z upravičencem  podpiše pogodbo, s katero se določijo pravice in obveznosti. 
 
   Upravičenci do sredstev za izvedbo protokolarnih dogodkov po tem členu so društva, ki delujejo na območju 
posamezne KS in društva, ki organizirajo javno prireditev na območju KS, ki dodeljuje finančna sredstva v skladu 
s tem odlokom.  
 
   Sredstva, dodeljena na podlagi tega člena odloka, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter za 
komercialne in profitne namene. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457


 

 

 

3. člen 
    
   Za izvedbo postopka dodelitve sredstev se smiselno uporabijo določbe veljavnega akta Občine Dravograd, ki 
opredeljuje dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Dravograd. 
 

4. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Št. _________________ 
Dravograd, dne ______________ 

 
     

                                                        Županja  
                                                      Občine Dravograd  

                                                             Marijana CIGALA, dr. vet. med., l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
OBRAZLOŽITEV:  
 
1. NASLOV 
 
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KRAJEVNIH SKUPNOSTIH V OBČINI DRAVOGRAD  
 
2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA 
 
Občinski svet Občine Dravograd je na svoji 15. seji dne 13.10.2016 sprejel Odlok o krajevnih skupnostih v Občini 
Dravograd (Uradni list RS, št. 67/16). Z odlokom se je določil pravni status, naloge in pristojnosti krajevnih 
skupnosti, organi in delovanje krajevnih skupnosti, premoženje ter osnove in merila za financiranje krajevnih 
skupnosti, neposredne oblike sodelovanja občanov pri odločanju ter nadzor nad delovanjem krajevnih skupnosti v 
Občini Dravograd. 
 
Občinski svet Občine Dravograd je na svoji 24. redni seji dne 29.3.2018 sprejel Spremembe Statuta Občine 
Dravograd, s katerim se je spremenilo število članov svetov v dveh krajevnih skupnostih. Posledično je potrebno 
s temi spremembami uskladiti Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Dravograd. 
 
V predlogu odloka je dodan nov 17.a člen, v katerem je opredeljen način, splošna merila in kriteriji za dodelitev 
finančnih sredstev krajevnih skupnosti v primeru različnih dogodkov, posebej pomembnih za posamezno krajevno 
skupnost, ob tradicionalnih prireditvah oziroma dogodkih, raznih jubilejih. Opredeljena pa je tudi možnost 
dodelitve sredstev po posebni odločitvi svetov krajevnih skupnosti.  Odlok smiselno napotuje na uporabo določb 
Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in sofinanciranja publikacij v Občini 
Dravograd in sicer v delu izvedbe samega postopka dodelitve sredstev, ki je podrobneje določen v II. poglavju 
pravilnika.  
 
Krajevnim skupnostim je dana možnost, da znotraj posameznega merila same določijo podrobnejše kriterije za 
dodelitev finančnih sredstev. 
 
Pri izvajanju določb Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Dravograd krajevnim skupnostim strokovno in 
administrativno pomoč zagotavlja občinska uprava. 



 

 

 

Pred obravnavo Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Dravograd na 
Statutarni komisiji in na Občinskem svetu Občine Dravograd, ga obravnava tudi Svet predsednikov svetov 
krajevnih skupnosti. Predsedniki krajevnih skupnosti so bili v letu 2018 seznanjeni s predlogom Pravilnika o 
dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in sofinanciranja publikacij v Občini Dravograd in 
potrebo po ureditvi ustreznih pravnih podlag za dodeljevanje proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva. 
Mnenje je bilo, da so krajevne skupnosti zelo specifične, zato bi bila za vsako potrebna lastna pravila. V Odloku o 
Spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Dravograd je krajevnim skupnostnim dana 
možnost, da same določijo podrobnejše kriterije za dodelitev sredstev.  
 
Ker na naslove krajevnih skupnosti prihaja veliko število prošenj za finančno pomoč (npr. kot pomoč pri izvedbi 
kulturnih, športnih, turističnih javnih prireditev), je prav, da poleg lokalne skupnosti po svojih močeh in z 
razpoložljivimi sredstvi pomagajo tudi krajevne skupnosti.  
 
Krajevnim skupnostim je omogočena večja preglednost in transparentnost namenske porabe sredstev, 
sorazmerno razporejanje sredstev po predpisanih kriterijih ter jasnejša opredelitev medsebojnih obveznosti s 
sklenitvijo pogodbe. To je skladno s priporočili nadzornih organov. 

 
Predlog Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Dravograd je bil dne 
12.4.2019 objavljen na spletni strani Občine Dravograd in s tem dan v javno obravnavo.  

 
 
3. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 
 
Strošek nastane zaradi objave akta v Uradnem listu Republike Slovenije. Finančne posledice sprejema odloka se 
v manjšem obsegu odrazijo zaradi zmanjšanja števila članov sveta v nekaterih krajevnih skupnostih. 
 
 
4. PRAVNA PODLAGA 

- 19.b člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), ki določa, da se 
s statutom občine lahko določijo naloge ožjih delov občine, ki imajo svet, in se nanašajo na urejanje 
prostora, zagotavljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja, gradnjo in 
vzdrževanje cest in drugih javnih površin, upravljanje s premoženjem, namenjenim za potrebe 
krajevnega prebivalstva ter pospeševanje kulturnih, športnih in drugih društvenih dejavnosti;  

- 16. člen Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17 in 24/18) ki 
opredeljuje pristojnosti občinskega sveta. 

- 59. člen Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17 in 24/18), ki v 
prvem odstavku opredeljuje naloge krajevnih skupnosti. 

 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457

