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1. UVOD K PRORAČUNU ZA LETO 2020
1.1. DRŽAVNA IZHODIŠČA

Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri čemer pa so
obvezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ. Ker je Ministrstvo za finance pri
pregledu proračunov občin za posamezno proračunsko leto je v preteklih letih ugotovilo, da je pristop
občin pri oblikovanju tega dokumenta zelo neenoten, poskuša občinam pri pripravi enotno oblikovanih
proračunov pomagati že od leta 2001 s pripravo proračunskega priročnika. V letu 2005 so vse občine,
poleg proračunskega priročnika, prejele tudi aplikacijo APPrA-O, s katero je omogočena računalniška
podpora za poenoteno sestavo občinskih proračunov.
V letu 2006 je bilo v zvezi s pripravo proračunov občin uvedenih več novosti. Z uveljavitvijo Pravilnika
o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06
in 108/08) je bila s 1. 1. 2006 prvič uvedena programska klasifikacija izdatkov občinskih proračunov, ki
poleg ekonomske in funkcionalne klasifikacije omogoča poenoteno pripravo in sestavo občinskih
proračunov. Ker so bili proračuni občin pogosto sestavljeni brez finančnih načrtov ožjih delov občin, pa
so bila za leto 2006 dana podrobna navodila za vključevanje prihodkov in odhodkov ožjih delov občin
v proračun občine.
Cilji reforme so povezani z odgovori na tri ključna vprašanja javne porabe:
- kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije),
- kako jih porablja oziroma kaj se plačuje iz javnih sredstev in
- za kaj se porabljajo javna sredstva.
Odgovori na predhodno navedena vprašanja so zajeti v veljavnih zakonskih in podzakonskih aktih s
področja javnih financ.
Ministrstvo za finance je v skladu z Zakonom 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) posredovalo
Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leto 2020, posredovalo je tudi informativni
izračun primerne porabe, ki temelji na višini 589,11 EUR na prebivalca.
Po zakonu o javnih financah proračun sestavljajo:
I. Splošni del proračuna
II. Posebni del proračuna
III. Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračuna
IV. Priloge

1.2. OBČINSKA IZHODIŠČA
Določbe 13.a člena ZJF tudi občinam omogočajo pripravo in sprejetje proračuna za dve leti, vendar
lahko župan predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto
tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, le znotraj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski
svet izvoljen. V primeru sprejemanja proračuna za dve leti državni zbor oziroma občinski svet
sprejmeta dva proračuna, za vsako leto posebej. Županja predlaga sprejem proračuna za leto 2020.
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Skladno z Zakonom o javnih financah je pristojni organ občinske uprave izdal Navodila in obvestilo za
pripravo proračuna za leto 2020 ter ga posredoval vsem posrednim in neposrednim proračunskim
uporabnikom (dne 10.10.2019). Prva obravnava Odloka o proračunu Občine Dravograd je potekala
na seji občinskega sveta dne 21.11.2019, druga obravnava pa je predvidena na seji občinskega sveta
19.12.2019.
Priprava proračuna je zasnovana skladno z Zakonom o javnih financah tako, da je ocena
realizacije proračuna za leto 2020 osnova za izračun višine nalog proračuna za leto 2020, vendar je
njihova poraba tudi konkretno ocenjena in omejena.
V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov smo izhajali iz ocene realizacije preteklega leta ter
globalnega makroekonomskega okvirja razvoja Slovenije in finančnih načrtov proračunskih
uporabnikov ter navodila za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke, posredovanega iz
Ministrstva za finance RS.
Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2020 nismo upoštevali kvantitativnega
izhodišča - indeksa rasti cen življenjskih potrebščin 2,1 %, temveč smo upoštevali priporočila
Ministrstva za finance, ki so naravnana v smeri, da se pri planiranju materialnih stroškov upošteva nivo
ravni iz leta 2019.
Za proračunske izdatke leta 2020 je še posebej veljal restriktivni pristop. Ob prvem razrezu odhodkov
smo najprej zagotovili sredstva za programe skladno s kvantitativnimi izhodišči ter zagotovili sredstva
za plače in druge izdatke zaposlenim, skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom
o uravnoteženju javnih financ in Izhodišči za planiranje sredstev za plače pri pripravi proračunov občin
za leto 2020 posredovanimi s strani Ministrstva za finance.
Občina Dravograd iz proračuna financira delovanje ožjih delov občine v skladu z odlokom.Ožji deli pa
imajo tudi del lastnih prihodkov in prenesenih sredstev preteklega leta:
DOTACIJA
OBČINE
redna
dejavnost
KS DRAVOGRAD

komunalna dejavnost

transferi
občine

SKUPAJ

IZVIRNI

DOTACIJA

PRIHODKI KS

28.744,23

4.598,99

KS LIBELIČE

3.858,33

2.473,59

KSČRNEČE

5.954,54

4.152,24

14.096,99

6.115,87

20.212,86

KS ŠENTJANŽ
KS TRBONJE
SKUPAJ

1.941,95

PRENESENA
SREDSTVA

SKUPAJ

33.343,22

0,00

10.000,00

43.343,22

8.273,87

400,00

6.108,22

14.782,09

10.106,78

150,00

3.000,00

13.256,78

1.000,00

8.000,00

29.212,86

4.696,81

3.957,48

8.654,29

0,00

3.000,00

11.654,29

57.350,90

21.298,17

80.591,02

1.550,00

30.108,22

112.249,24

Sredstva sofinanciranja za investicije, ki jih predvidevamo pridobiti preko razpisov znašajo
2.477.273,45 EUR in so namensko vezana na izvedbo sofinanciranih investicij, za katere pa mora
občina zagotavljati tudi svoj delež.

NAZIV INVESTICIJE
2006-16 Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (3.sklop)
2016-07 Vzgojno interpretacijska vodna učna pot "Bobrček "
2017-01 Ureditev naravnega parka ob Ribiškem domu (projekt LAS)
2018-01 Poslovna cona Otiški Vrh
2018-03 Sekundarna kanalizacija aglomeracija Vič
2020-02 Dvorec Pukštajn nekoč in danes
2020-03 Internetno omrežje WiFi4EU

OBČINA

380.245,00
50.810,00
53.950,00
107.240,00
179.220,08
49.500,00
0,00

SKUPAJ

EU

SKUPAJ

1.354.955,00
86.700,00
96.050,00
106.297,45
220.000,00
108.246,00
15.000,00

110.000,00

217.045,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
196.000,00
77.080,00

1.952.245,00
137.510,00
150.000,00
213.537,45
399.220,08
157.746,00
15.000,00
196.000,00
110.000,00

930.965,08

490.125,00

1.987.248,45

3.331.258,53

2020-30 Kanalizacija Črneče-faza A
2020-31 Protiprašna zaščita LC 078011 (Vič-Goriški Vrh) pri h.št. 19,20

DRŽAVNI
PRORAČUN
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Delež proračunskih sredstev, ki jih občina namenja za investicije, je v letu 2020 visok predvsem zaradi
projektov v porečju reke Drave-vodooskrba-3.sklop, kjer je izvedba v letu 2020 že zaklučuje. Zaradi
občutnega povečanja tekočih odhodkov, ki imajo podlage v zakonodaji, smo bili za leto 2020 prisiljeni
spremeniti v preteklih letih načrtovano dinamiko projektov v načrtu razvojnih programov.
V zgornji tabeli so prikazani projekti, ki se bodo predvidoma sofinancirali z državnimi in evropskimi
sredstvi. Sofinaciranje je odvisno od zagotovitve lastnih sredstev in uspešnosti kandidiranja na
razpisih, realizacija pa je nepredvidljiva predvsem zaradi zagotovitve deleža s strani državnega
proračuna.
Investicije so tudi razlog za zadolževanje občine. Za leto 2020 je predvidena zadolžitev v višini
1.200.000,00 €, kar je glede na obseg proračuna in možnosti, ki jih zakon predpisuje, zmerno, saj
bomo kljub novi zadolžitvi še vedno v okviru zakonsko dovoljene višine zadolžitve.
Pri načrtovanju proračuna za leto 2020 je bila potrebna varčevalna naravnanost pri vseh odhodkovnih
postavkah in ni bilo mogoče ustreči vsem zahtevam, ki so jih planirali porabniki tako za investicije in
tekočo porabo.
Višina proračuna se določa na strani prihodkov v višini 12.368.787,00 EUR, na strani odhodkov pa
13.037.481,00 EUR, razlika se izkazuje v računu financiranja kot dodatno zadolževanje in odplačilo
najetih kreditov ter ocenjenim preostankom sredstev iz preteklih let.
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2. PREDLOG OBČINSKEGA PRORAČUNA Z OBRAZLOŽITVAMI
2.1. 1.ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DRAVOGRAD ZA LETO 2020
Na podlagi 29. člena Zakona 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), 29.
člena Zakona 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) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Ur.
list RS, št. 101/13-UPB3, 2/16, 76/17 in 24/18) je Občinski svet Občine Dravograd na 10. redni seji,
dne 19.12.2019 sprejel
ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE DRAVOGRAD ZA LETO 2020
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1.člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Dravograd za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
Prihodki in odhodki ožjih delov občine morajo biti zajeti v njihovih finančnih načrtih, ki so sestavni del
občinskega proračuna.
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2.člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
_________________________________________________________________v EUR________
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2020
I.SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
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12.368.787
8.370.392
6.549.016
5.281.916
1.099.100
168.000
1.821.376
1.538.226
4.000
9.000
29.000
241.150
1.280.000
620.000
660.000
2.718.395
731.147
1.987.248

OBČINA DRAVOGRAD
PRORAČUN ZA LETO 2020

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačilo domačih obresti
409 Rezerve

13.037.481
3.345.266
681.063
110.159
2.313.129
30.000
210.915

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi
432 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

3.825.600
279.837
1.838.306
355.788
1.351.669
5.693.259
5.693.259
173.356
77.856
95.500
-668.694

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
_________________________________________________________________v EUR________
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2020
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIHDELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih naložb
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v jav.skladih in dr.os.javnega prava
VI.PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
__________________________________________________________________v EUR______
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2020
VII. ZADOLŽEVANJE
50 ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

1.200.000
565.000

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-33.694

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

635.000
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XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

668.694

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

33.694

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk kontov in načrt razvojnih programov
sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dravograd.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.
4.člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43.
člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz) (Uradni list RS,
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ)
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
3. prihodki proračunskega rezervnega sklada,
4. drugi prihodki, ki jih določi občina.
Prihodki ožjih delov lokalne skupnosti pripadajo tistemu ožjemu delu lokalne skupnosti, ki jih je prejel.
5.člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali
rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru
področja proračunske porabe odloča na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega
uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan/ja, predsedniki KS).
Župan/ja s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem polletju najkasneje v mesecu septembru in
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za tekoče oz.
preteklo leto in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je
vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih
postavkah v sprejetem proračunu.

-9-

OBČINA DRAVOGRAD
PRORAČUN ZA LETO 2020

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih
letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1.
v letu 2021 50 % navedenih pravic porabe in
2.
v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih
letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oz. lahko preide iz
najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan/ja, predsedniki KS) lahko spreminja vrednost projektov v
načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost presega 300.000,00 EUR in se spremeni za
več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet. Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v
tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih
programov po uveljavitvi proračuna. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi
odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1.
račun proračunske rezerve, oblikovanje po ZJF,
2.
račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi odloka o ustanovitvi
proračunskega sklada.
Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 79.229,00 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 30% župan/ja in o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan/ja dolžniku do višine 1.000,00
evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
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V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina
lahko za proračun leta 2020 zadolži do višine 1.200.000,00 EUR, in sicer za investicije, sprejete s
proračunom.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je Občina Dravograd, v letu 2020 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000,00
evrov.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev
pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je
občina) se lahko v letu 2020 zadolžijo skupaj do višine 200.000,00 evrov.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2020 zadolžijo
skupaj do višine 200.000,00 evrov.
O konkretni zadolžitvi posamezne pravne osebe odloča na predlog župana/je Občinski svet.
12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 4.500.000,00 EUR.
6.PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2021)
V obdobju začasnega financiranja Občine Dravograd v letu 2021, če bo začasno financiranje
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 410-0002/2019

OBČINA DRAVOGRAD
ŽUPANJA
Marijana Cigala, dr.vet.med.
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2.2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

V splošnem delu so prejemki in izdatki prikazani po ekonomskem namenu v:
A. Bilanci prihodkov in odhodkov
B. Računu finančnih terjatev in naložb ter
C. Računu financiranja.
Prihodki proračuna obsegajo:
- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke,
- prejete donacije in
- transferne prihodke
- prejeta sredstva iz Evropske unije.
Odhodki proračuna obsegajo:
- tekoče odhodke,
- tekoče transfere,
- investicijske odhodke,
- investicijske transfere
- plačila sredstev v proračun Evropske unije (državni proračun).
V računu finančnih terjatev in naložb, se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil,
od prodaje kapitalskih deležev in vsa sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup
kapitalskih deležev.
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s
financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov
nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu
financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev
na računu proračuna v proračunskem letu.
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2.2.1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA-tabele

Kto

Sprejeti proračun
2019
[2]
v EUR

Realizacija 2018
[1]
v EUR

OPIS

Ocena realizacije
2019
[3]
v EUR

Predlog proračuna
2020
[4]
v EUR

Indeks 4:2
[5]
v%

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

11.867.641

14.375.941

11.038.139

12.368.787

86

7.967.717

8.216.729

8.430.857

8.370.392

102

6.237.473

6.390.433

6.392.629

6.549.016

102

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.964.040
7000 DOHODNINA
4.964.040
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
1.088.608
7030 DAVKI NA NEPREMIČNINE
1.012.339
7031 DAVKI NA PREMIČNINE
146
7032 DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA
15.985
7033 DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE 60.138
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
176.705
7044 DAVKI NA POSEBNE STORITVE
2.080
7047 DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV
174.625
706 DRUGI DAVKI
8.120
7060 DRUGI DAVKI
8.120

5.120.157
5.120.157
1.098.230
1.001.000
230
20.000
77.000
172.046
7.000
165.046
0
0

5.120.157
5.120.157
1.115.978
1.000.481
92
18.488
96.917
156.494
4.004
152.490
0
0

1.826.296

2.038.228

1.821.376

100

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.468.625
1.538.996
1.764.766
7100 PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DIVIDEND TER PRESEŽKOV63.601
PRIHODKOV NAD
16.500
ODHODKI 34.131
7103 PRIHODKI OD PREMOŽENJA
1.405.024
1.522.496
1.730.635
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
2.218
3.000
3.809
7111 UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE
2.218
3.000
3.809
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
8.581
9.000
8.727
7120 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
8.581
9.000
8.727
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
32.414
29.000
34.998
7130 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
32.414
29.000
34.998
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
218.406
246.300
225.928
7141 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
218.406
246.300
225.928

1.538.226
25.000
1.513.226
4.000
4.000
9.000
9.000
29.000
29.000
241.150
241.150

100
152
99
133
133
100
100
100
100
98
98

1.280.000

156

TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

1.730.244

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

5.281.916
5.281.916
1.099.100
999.000
100
20.000
80.000
168.000
4.000
164.000
00-

103
103
100
100
43
100
104
98
57
99

44.873

820.357

227.072

0
0
0

644.017
644.017
0

184.970
184.970
0

620.000
620.000
0-

96
96

44.873

176.340

42.102

660.000

374

44.873

176.340

42.102

660.000

374

73 PREJETE DONACIJE (730+731)

0

0

0

0-

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0
0

0
0

0
0

00-

3.855.051

5.338.855

2.380.210

2.718.395

51

1.014.295

1.154.503

850.764

731.147

63

854.306
150.554
9.435

986.367
163.136
5.000

689.164
155.000
6.600

553.136
170.411
7.600

56
104
152

2.840.756

4.184.352

1.529.446

1.987.248

47

1.736

0

0

2.839.020

4.184.352

1.529.446

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
7200 PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
722
NEOPREDMETENIHSREDSTEV
7221 PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
740
INSTITUCIJ
7400 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
7401 PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV
7403 PREJETA SREDSTVA IZ JAVNIH SKLADOV
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ
741
SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAV. PRORAČ.IZ SREDSTEV
7412
PRORAČUNA EU ZA STRUKTURNO POLITIKO
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAV. PRORAČUNA IZ SREDSTEV
7413
PRORAČUNA EU ZA KOHEZIJSKO POLITIKO
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Kto

Realizacija 2018
[3]
v EUR

OPIS

S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)

Sprejeti proračun
2019
[4]
v EUR

Ocena realizacije
2019
[3]
v EUR

Predlog proračuna
2020
[4]
v EUR

Indeks 4:3
[6]
v%

12.662.119 15.902.500 12.250.195 13.037.481

40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

2.698.564

3.402.667

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
550.505
611.768
4000 PLAČE IN DODATKI
485.975
547.243
4001 REGRES ZA LETNI DOPUST
20.186
20.382
4002 POVRAČILA IN NADOMESTILA
32.035
36.699
4003 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST
12.308
6.844
4009 DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
0
600
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
92.442
98.027
4010 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
46.697
49.118
4011 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
37.291
39.348
4012 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE
317
355
4013 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO
527
586
4015 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA
7.610
NA PODLAGI8.620
ZKDPZJU
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.934.028
2.356.209
4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
121.122
143.085
4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE
14.839
31.350
4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE
90.657
85.430
4023 PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE
25.293
27.220
4024 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA
2.324
2.450
4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE
1.040.980
1.431.201
4026 POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE
418.950
424.965
4027 KAZNI IN ODŠKODNINE
1.150
0
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
218.713
210.508
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
25.567
30.000
4031 PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM
25.567
30.000
4033 PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV - DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM0
0
409 REZERVE
96.023
306.663
4090 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
0
200.292
4091 PRORAČUNSKA REZERVA
74.801
77.162
4092 DRUGE REZERVE
1.222
5.209
4093 SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE
20.000
24.000

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

3.480.834

585.916
518.211
19.669
30.613
17.423
0
97.939
49.359
39.428
334
557
8.261
2.388.624
111.306
11.977
89.816
22.913
4.125
1.500.221
418.825
0
229.441
29.007
29.007
0
99.763
0
77.162
2.601
20.000

3.345.266
681.063
612.906
22.338
40.930
4.000
889
110.159
55.360
44.355
399
665
9.380
2.313.129
146.738
31.114
91.130
25.970
4.500
1.315.178
418.185
0280.314
30.000
30.000
0210.915
103.197
79.229
4.489
24.000

98
111
112
110
112
58
148
112
113
113
112
113
109
98
103
99
107
95
184
92
98
133
100
100
69
52
103
86
100

3.664.480

3.825.600

107

410 SUBVENCIJE
260.684
258.093
259.789
4100 SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM
192.506
192.793
196.607
4102 SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM
68.178
65.300
63.182
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.517.814
1.684.907
1.686.182
4111 DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA
19.680
16.000
16.400
4112 TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI
945
3.536
735
4119 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM
1.497.189
1.665.371
1.669.047
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
333.210
337.432
330.396
4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM333.210
337.432
330.396
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
1.369.127
1.282.354
1.388.113
4130 TEKOČI TRANSFERI OBČINAM
43.541
47.007
37.099
4131 TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
61.238
63.500
60.000
4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE
1.261.673
1.163.847
1.291.014
4135 TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI
2.675 PRORAČUNSKI
8.000 UPORABNIKI 0

279.837
214.537
65.300
1.838.306
16.000
3.536
1.818.770
355.788
355.788
1.351.669
47.474
60.000
1.226.195
18.000

108
111
100
109
100
100
109
105
105
105
101
94
105
225
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Kto

Sprejeti proračun
2019
[4]
v EUR

Realizacija 2018
[3]
v EUR

OPIS

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

6.249.111

Ocena realizacije
2019
[3]
v EUR

8.643.499

Predlog proračuna
2020
[4]
v EUR

5.092.532

Indeks 4:3
[6]
v%

5.693.259

66

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
6.249.111
8.643.499
5.092.532
5.693.259
4200 NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV
40.513
60.000
61.500
250.000
4201 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV
0
15.000
29.000
04202 NAKUP OPREME
44.283
33.300
24.324
91.553
4203 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV
1.275
1.000
0
400
4204 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE
5.310.374
7.737.562
4.163.505
4.783.361
4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE
34.676
30.000
160.271
32.000
4206 NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV
377.815
273.000
110.000
92.000
4207 NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
24.714
0
0
04208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA,
415.461
NADZOR IN493.637
INVESTICIJSKI543.932
INŽENIRING 443.945

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

233.610

293.548

291.934

-794.478 -1.526.559 -1.212.056

90

59

77.856
077.856
95.500
95.500

33
34
159
159

-668.694

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
75 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

275
40
62
107
34

173.356

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
153.991
233.656
231.548
4310 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
4.000
3.000
0
4315 INVESTICIJSKI TRANSFERI DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO
149.991
POSREDNI230.656
PRORAČUNSKI
231.548
UPORABNIKI
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
79.619
59.892
60.386
4323 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM
79.619
59.892
60.386

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. - II.)

66
417

44
-

0

0

750

0 -

0
0
0

0
0
0

0
750
0

000-

0

0

0

0 -

440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0
0

0
0

0
0

00-

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

0

0

750

0-

1.500.000

1.800.000

1.800.000

1.200.000

67

1.500.000
1.500.000

1.800.000
1.800.000

1.800.000
1.800.000

1.200.000
1.200.000

67
67

480.000

555.000

555.000

565.000

102

480.000
480.000

555.000
555.000

555.000
555.000

565.000
565.000

102
102

225.522

-281.559

33.694

-33.694

12

1.020.000
794.478

1.245.000
1.526.559

1.245.000
1.212.056

635.000
668.694

51
44

56.037

281.559

281.559

33.694

12

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A
50 ZADOLŽEVANJE (500)
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
5001 NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH

55 ODPLAČILA DOLGA (550)
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
5501 ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA
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2.2.2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - obrazložitve – Priloga 1

2.3. POSEBNI DEL PRORAČUNA
Posebni del proračuna je setavljen iz finančnih načrtov naslednjih proračunskih uporabnikov:
11 –ŽUPAN/JA
12 - OU-URAD ŽUPANJE
21 - OU-REFERAT ZA GOSPODARSKO DEJAVNOST IN UREJANJE PROSTORA
24 - OU-STANOVANJSKE ZADEVE
25 - OU-ZAŠČITA IN REŠEVANJE
31 - OU-REFERAT ZA FINANCE
41 - OU-REFERAT ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
42 - OU-KMETIJSKA DEJAVNOST
50 - OBČINSKI SVET
51 - NADZORNI ODBOR
61 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA-MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
91 - KRAJEVNA SKUPNOST DRAVOGRAD
92 - KRAJEVNA SKUPNOST LIBELIČE
93 - KRAJEVNA SKUPNOST ČRNEČE
94 - KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTJANŽ
95 - KRAJEVNA SKUPNOST TRBONJE
Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v :
1. področja proračunske porabe (21 področij),
2. glavne programe (59 glavnih programov) in
3. podprograme (119 podprogramov).
Področja proračunske porabe, glavni programi in podprogrami so določeni s šifro in nazivom. Šifre
podprogramov so osemmestne (AABB90CC), pri čemer pomeni:
AA – šifra področja proračunske porabe,
BB – šifra glavnega programa,
90 – šifra za podprograme občin in
CC – zaporedna številka podprograma.
Novi podprogrami se na predlog občin in v soglasju z ministrstvom, pristojnim za finance,uvedejo
najkasneje do 30. junija tekočega leta za naslednje proračunsko leto. Programska klasifikacija se
uporablja pri pripravi predlogov občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov ter
pri njihovem izvrševanju.
Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:
01 POLITIČNI SISTEM
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
08 NOTRANJE ZAHTEVE IN VARNOST
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
14 GOSPODARSTVO
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
19 IZOBRAŽEVANJE
20 SOCIALNO VARSTVO
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.
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2.3.1. ODHODKI – obrazložitve – Priloga 2
Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov pa je potrebno izhajati še iz manjših enot izdatkov, to
so:
- proračunska postavka,
- proračunska postavka – podskupina kontov in
- proračunska postavka – konto.
Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti
ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega
uporabnika.
Proračunska postavka – podskupina kontov je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim
kontnim načrtom okvirno določa ekonomski namen dela izdatkov proračunske postavke.
Proračunska postavka – konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim
načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za
izvrševanje proračuna.
Proračunska postavka - podkonto je del postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom
natančno določa ekonomski namen izdatkov postavke in je temeljna enota za pripravo proračuna.
Vsaki proračunski postavki se določijo ekonomski nameni porabe (proračunska postavka podkonto), v skladu s programsko klasifikacijo pa se vsaka proračunska postavka tudi uvrsti v
ustrezen podprogram.
Področja proračunske porabe vsebujejo naslednje glavne programe:
01 POLITIČNI SISTEM
Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih delovnih teles.
Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta je zagotavljanje delovanja občinskega sveta in njegovih
delovnih teles.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev občine Dravograd. Na področju izvajanja politike enakih
možnosti je na lokalni ravni sprejet Akcijski načrt za enakost spolov v občini Dravograd za obdobje
2016-2020.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so kvalitetno izvajanje nalog občinskih funkcionarjev,
financiranje delovanja političnih strank in osveščanje javnosti o enakosti spolov.
0101 Politični sistem
V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskim svetnikom nalagajo zakoni in Statut Občine
Dravograd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski
funkcionarji.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Učinkovito delovanje občinskega sveta, odborov, komisij, delovnih teles in strokovnih služb.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
11 Župan/ja
50 Občinski svet
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02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Področje proračunske porabe zajema stroške plačilnega prometa za izvedena plačila v okviru uprave
občine Dravograd.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strateški razvojni dokument, Vizija in strategija razvoja občine Dravograd – VIS.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev ob upoštevanju zakonskih določil in čim
nižjih stroškov.
0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor
Glavni program zajema podlago za ekonomsko in razvojno politiko.
Proračunskih uporabnikov znotraj glavnega programa ni.
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev
in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev ob upoštevanju zakonskih določil
in čim nižjih stroškov. Hkrati želimo v okviru Pogodbe o poslovnem sodelovanju subvencioniranju bančne provizije mogočiti čim širšemu krogu uporabnikov plačilo položnic
brez provizije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Subvenciniranje plačila provizije občanom za položnice izdane s strani občine, javnih zavodov
v občini in JKP Dravograd.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
31 OU - Referat za finance
91 Krajevna skupnost Dravograd
92 Krajevna skupnost Libeliče
93 Krajevna skupnost Črneče
94 Krajevna skupnost Šentjanž
95 Krajevna skupnost Trbonje

0203 Fiskalni nadzor
V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj delovanje Nadzornega odbora Občine Dravograd je nadzor, oziroma
preverjanje ravnanja proračunskih uporabnikov skladno z zakonodajo, ugotavljanje
gospodarnosti porabe proračunskih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba letnega programa dela Nadzornega odbora v postavljenih rokih in oblikovanje ter
podaja ugotovitev in priporočil za izveden nadzor in spremljanje spoštovanja danih priporočil.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
51 Nadzorni odbor
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03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
Področje porabe zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz
tujine in mednarodno humanitarno pomoč.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev občine Dravograd.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je prenos dobre prakse v mednarodno okolje in prenos dobre prakse iz mednarodnega
okolja, sodelovanje na mednarodnih projektih ter promocija občine.
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba
Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z
mednarodno aktivnostjo občine (članarine mednarodnim organizacijam in sodelovanje z
občinami v tujini).
Dolgoročni cilji glavnega programa
Občina Dravograd si prizadeva ostati mednarodno prepoznavno mesto, odprto za
mednarodna sodelovanja na različnih področjih. Le s takšnim sodelovanjem imamo možnost
prenašati dobre prakse in izkušnje iz primerljivih EU mest ter na podlagi le -teh sooblikovati
uspešne rešitve v občini Dravograd, jo promovirati po Evropi in širše ter se aktivno vključevati
v evropske projekte.
Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili z intenzivnostjo (število) in uspešnostjo stikov
(prenos dobrih praks, obsegom projekta).
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uspešno izvajanje sofinanciranih EU projektov in promocija občine.
KAZALNIKI:
1. Izvedba dobljenih EU projektov po dogovorjenem terminskem načrtu
2. Udeležba predstavnikov občine na vsaj treh mednarodnih dogodkih
3. Prijava vsaj dveh mednarodnih projektov
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
50 Občinski svet
0303 Mednarodna pomoč
Glavni program vključuje sredstva za pretežno mednarodno humanitarno pomoč.
Dolgoročni cilji glavnega programa
V skladu s finančnimi možnostmi pomagati sosednjim državam ob naravnih in drugih
elementarnih nesrečah.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uspešna in hitra realizacija zagotovitve humanitarne pomoči ob morebitni nesreči.
Proračunskih uporabnikov znotraj glavnega programa ni.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno
opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
VIS – Vizija in strategija razvoja občine Dravograd, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem
podpisu, Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 (Digitalna Slovenija 2020), Strategija
razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc (SREP).
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Čim širšemu krogu uporabnikov omogočiti brezplačen dostop do interneta, približati storitve občinske
uprave, predvsem elektronsko in tako povezati občane in organizacije z občinsko upravo ter doseči
hitrejšo, transparentno in ustrezno obveščenost javnosti o aktivnostih občinske uprave, župana,
podžupanov, občinskega sveta in njegovih delovnih teles.
0401 Kadrovska uprava
Glavni program vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Spodbujanje delovanja posameznikov, društev in organizacij, ki s svojim delovanjem
prispevajo k prepoznavnosti in razvoju občine Dravograd.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
50 Občinski svet

0402 Informatizacija uprave
Glavni program vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture za elektronske
storitve.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Povečati in posodobiti informatizacijo občinske uprave ter zagotoviti boljšo elektronsko
povezanost z občani in organizacijami.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Spremljanje vstopov občanov in organizacij v portal občine Dravograd in doseči naraščajoči
trend.
Proračunskih uporabnikov znotraj glavnega programa ni.
0403 Druge skupne administrativne službe
Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov,
sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva
za poslovne prostore občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje materialnih pogojev za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter
ustrezno obveščanje javnosti o delovanju občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Izvedba
kakovostnih in odmevnih prireditev ob občinskem prazniku, državnih praznikih ter drugih
protokolarnih dogodkih, ki bodo krepili vlogo in položaj Občine Dravograd.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dostojna počastitev in zagotovitev pogojev za izvedbo dogodkov ob občinskem in državnih
praznikih ter drugih posebnih priložnostih. Redno izdajanje občinskega glasila Informator in
priprava informacij o delu v mesečniku Stičišče ter sprotno obveščanje javnosti o delovanju
občinskega sveta in njegovih delovnih teles.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
11 Župan/ja
12 OU - Urad županje
50 Občinski svet
91 Krajevna skupnost Dravograd
92 Krajevna skupnost Libeliče
93 Krajevna skupnost Črneče
94 Krajevna skupnost Šentjanž
95 Krajevna skupnost Trbonje
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05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Področje porabe 05 – Znanost in tehnološki razvoj obsega sredstva za znanost in razvojnoraziskovalno dejavnost.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Pravilnik za sofinanciranje programov drugih društev in organizacij. Vizija in strategija razvoja Občine
Dravograd.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Namen in poslanstvo Javnega zavoda Dravit Dravograd je učinkovitejša organizacija, razvoj in
spodbujanje dejavnosti na področju športa, turizma, kulture in mladinskih dejavnosti v Občini
Dravograd, s ciljem boljše prepoznavnosti in boljše kvalitete družbenega življenja občank in občanov
Občine Dravograd. Na področju mladinskih dejavnosti
0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost
Področje porabe obsega sredstva za znanost in razvojno – raziskovalno dejavnost.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Popularizacija in spodbujanje mladih k raziskovanju, inovativnosti in ustvarjalnosti;
organizirana skrb za nadarjene učence, dijake in študente in druge mlade, ki se želijo vključiti
v gibanje s ciljem, da razvijejo svoje sposobnosti, se vključijo v timsko delo, pridobijo nove
izkušnje Delo z nadarjenimi učenci, dijaki, študenti in drugimi mladimi ne sme biti vezano le na
šolske predmete, usmerjeno mora biti interdisciplinarno v aktualno problematiko tematskih
področij, ki so razpisana.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vsako šolsko leto je izdelanih od 40 do 50 (včasih še več) dobrih izobraževalnih nalog, ki so
nadpovprečno dobro ocenjene na republiškem tekmovanju.
Proračunskih uporabnikov znotraj glavnega programa ni.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
Področje proračunske porabe zajema sredstva za članstvo v Skupnosti občin Slovenije, Združenju
občin Slovenije in zagotavljanje pogojev za delovanje svetov krajevnih skupnosti Občine Dravograd.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija razvoja občine Dravograd.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dobro sodelovanje z drugimi občinami, izmenjava dobrih praks in izkušenj ter sofinanciranje nalog in
razvoj ožjih delov občine.
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne
ravni
Glavni program vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov
občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je povezovanje z ostalimi občinami v Sloveniji, izmenjava izkušenj ter skupno
delovanje pri oblikovanju zakonodaje, ki zadeva lokalno samoupravo. Članstvo v združenju
nam omogoča uveljavljanje interesov naše lokalne skupnosti ter pridobivanje sredstev iz
programov za mednarodno sodelovanje. Dolgoročni cilj glavnega programa je tudi nemoteno
delovanje svetov ožjih delov občine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseganje čim boljših pogojev in izhodišč za delovanje občine. Kazalec je višina povprečnine.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
50 Občinski svet
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0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Glavni program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Sofinanciranje nalog ožjih delov občine ter razvoj ožjih delov občine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtov aktivnosti krajevnih skupnosti in
mestnih četrti v okviru njihovih dolgoročnih ciljev.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
91 Krajevna skupnost Dravograd
92 Krajevna skupnost Libeliče
93 Krajevna skupnost Črneče
94 Krajevna skupnost Šentjanž
95 Krajevna skupnost Trbonje

0603 Dejavnost občinske uprave
Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotovitev ustreznih delovnih pogojev za dejavnost občinske uprave, ki bodo omogočali
kvalitetno in ažurno izvajanje nalog občinske uprave upoštevajoč načela gospodarnosti in
učinkovitosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba splošnih zakonskih nalog in investicij določenih v Načrtu razvojnih programov za leto
2020. Kazalniki so realizacija planiranih investicij, uspešno izvedne splošne naloge in visoka
realizacija proračuna.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
12 OU - Urad županje
61 Skupna občinska uprava
91 Krajevna skupnost Dravograd
95 Krajevna skupnost Trbonje

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v
primeru naravnih in drugih nesreč.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija in vizija razvoja občine Dravograd.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje optimalnega varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami in programa varstva pred požarom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Kakovostno načrtovanje in zagotavljanje ustrezno usposobljenih in opremljenih enot zaščite in
reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za pripadnike enot zaščite in reševanja, da lahko hitro in kakovostno
opravljajo naloge zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. Kazalci s katerimi se
meri uspešnost so nenapovedane vaje pripadnikov gasilskih enot ter enot zaščite in
reševanja. Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje optimalnega varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
Kazalniki:
1. Izvedba načrtovanega opremljanja, nabava gasilske avtocisterne za PGD Dravograd za
izboljšanje opremljenosti in stopnje pripravljenosti gaislske enote.
2. Izboljšanje stopnje usposobljenosti sil za zaščito in reševanje – 6 pripadnikov ekipe PP
opravi dpolnilno usposabljanje.
3. Zagotovitev sredstev za delovanje prostovoljnih gasilskih društev.
4. Ažuriranje načrta ZiR.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
25 OU - Zaščita in reševanje
91 Krajevna skupnost Dravograd
92 Krajevna skupnost Libeliče
93 Krajevna skupnost Črneče
94 Krajevna skupnost Šentjanž
95 Krajevna skupnost Trbonje

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Področje porabe zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini
Dravograd.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Občinski program varnosti v občini Dravograd in Program dela Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Izvajanje preventivnih akcij, zmanjšanje prometnih nesreč in zagotavljanje boljše prometne varnosti
cestnega prometa v občini Dravograd. Izboljšanje stopnje varnosti javnega prostora v občini
Dravograd in s tem dvig kakovosti življenja prebivalcev.
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v
občini.
Dolgoročni cilji glavnega programa
S preventivnimi akcijami prispevati k zmanjšanju števila prometnih nesreč in izboljšanju
notranje varnosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba predavanj in drugih preventivnih akcij, ki bodo prispevale k zmanjšanju števila
prometnih nesreč.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
41 OU - Referat za družbene dejavnosti
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10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja
odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zmanjšanje števila dolgotrajno brezposelnih ter težje zaposljivih oseb ter vključevanje le teh med
aktivno prebivalstvo.
1003 Aktivna politika zaposlovanja
Glavni program vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem
zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih,
ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih,
naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega
pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih
delavcev v odprto brezposelnost.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Aktivna politika zaposlovanja z namenom, da se brezposelne kar najhitreje usposobi za
nastop na trgu dela.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nadaljevanje aktivne politike zaposlovanja v skladu z veljavno zakonodajo, povečanje števila
novih zaposlitev na območju občine, zmanjšanje socialne ogroženosti in stiske brezposelnih
ter na drugi strani zmanjšanje dodeljevanja socialnih pomoči.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
41 OU - Referat za družbene dejavnosti
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in
živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in
ribištva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Uredba Komisije (EU) št. 702/2014, z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo 107. in
108. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije, Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, z dne 18.
december 2013, uporaba 107. in 108. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de
minimis in Program razvoja podeželja za obdobje 2014-2020.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so pospeševanje konkurenčnosti kmetijstva,
zagotavljanje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in podnebni ukrepi, doseganja uravnoteženega
teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti, vključno z ustvarjanjem in ohranjanjem
delovnih mest izboljšanje okolja in podeželja, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in ohranjanje
podeželja ter kulturne krajine.
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za
razvoj in prilagajanje podeželjskih območij.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa so izboljšanje okolja in podeželja, izboljšanje kakovosti
življenja na podeželju, zagotavljanje obdelanosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje podeželja in
kulturne krajine, izboljšanje konkurenčne sposobnosti kmetijskih gospodarstev in zagotavljanje
njihove primerne dohodkovne ravni, ustvarjanje stabilnih razmer za pridelavo kakovostne in
čim cenejše hrane ob upoštevanju načel varstva okolja.

- 24 -

OBČINA DRAVOGRAD
PRORAČUN ZA LETO 2020

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna
sposobnost preživetja, trženje produktov podeželja, ohranitev naravne in kulturne dediščine na
podeželju, izboljšanje kvalitete bivanja na podeželju, pridobitev strokovnih znanj in
spodbujanje prebivalcev podeželja, podpore delovanju javno zasebnih partnerstev, naložbe za
ohranitev kmetijskih zemljišč na območjih z omejenimi dejavniki in s tem preprečevanje
zaraščenosti. Kazalci so: število KMG, vključenih v program sofinanciranja investicijskih
projektov, število udeležencev na usposabljanjih, število podprtih interesnih skupin, število
novih zaposlitev, delež samozaposlitev.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
42 OU- Kmetijska dejavnost
91 Krajevna skupnost Dravograd
92 Krajevna skupnost Libeliče
94 Krajevna skupnost Šentjanž
95 Krajevna skupnost Trbonje

1103 Splošne storitve v kmetijstvu
Glavni program vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za
varovanje zdravja živali na občinski ravni.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni izidi tega programa se kažejo v boljši učinkovitosti kmetijstva in dolgoročni
sposobnosti preživetja v delu, ki se nanaša na izobraževanje kmetovalcev. Glavni cilj ukrepa
na področju skrbi za zapuščene živali neznanega lastnika je zmanjšanje števila teh živali.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje ukrepov sofinanciranja izobraževanj za kmetovalce, izdaje strokovnih publikacij,
izvedbe strokovnih ekskurzij na podlagi razpisa ter financiranje oskrbe živali v zavetišču na
podlagi sklenjene pogodbe z zavetiščem. Kazalci so število udeležencev na usposabljanjih in
strokovnih ekskurzijah, število izdanih publikacij ter število oskrbljenih zapuščenih živali.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
42 OU- Kmetijska dejavnost
1104 Gozdarstvo
Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških,
socialnih in proizvodnih funkcij, zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo
gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic – gozdnih cest).
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
21 OU - Referat za gospodarsko dejavnost in urejanje prostora
1105 Ribištvo
Glavni program vključuje sredstva za lokalne programe na področju ribištva.
Proračunskih uporabnikov znotraj glavnega programa ni.
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12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
Področje porabe zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi
viri energije in oskrbe s toplotno energijo.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem energetskem programu, ki jo je sprejel Državni zbor RS v aprilu 2004,
Energetski zakon, Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost v obdobju 2008-16, Operativni
program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, Strateški razvojni
dokument občine Dravograd do leta 2025, Novelacija energetske zasnove občine Dravograd,
december 2004.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Ohranitev oskrbe z energijo, ukrepe za njeno učinkovito rabo, soproizvodnjo toplote in električne
energije ter uporabo obnovljivih virov energije.
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije elekt. energije
Glavni program vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe z električno energijo.
Proračunskih uporabnikov znotraj glavnega programa ni.
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in
zemeljskega plina
Glavni program vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe s plinom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranitev obstoječe energetske infrastrukture.
Proračunskih uporabnikov znotraj glavnega programa ni.
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
Glavni program vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov
energije.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Z izvedbo programa pričakujemo povečano uporabo obnovljivih virov v javnem in zasebnem
sektorju (fotovoltaika, biomasa, vetrna energija, soproizvodnja električne in toplotne energije),
kontinuirane izobraževalne dogodke za javni in zasebni sektor ter povečana osveščenost vseh
akterjev, vzpostavljeno brezplačno energetsko svetovanje za javni sektor, povečan delež
energetsko učinkovitih in okolju prijaznih naprav v javnih stavbah, povečan delež uporabe
OVE v javnem potniškem prometu ter kontinuirano vključevanje občine Dravograd v Evropske
projekte na področju energetske učinkovitosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšati učinkovitost rabe energije v javnih stavbah, v zasebnih stanovanjskih in
večstanovanjskih objektov, izdelati in izvajati učinkovite poslovne modele za celovito
energetsko sanacijo objektov in celovito prenovo večstanovanjskih stavb.
Proračunskih uporabnikov znotraj glavnega programa ni.
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije
Glavni program vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe s toplotno energijo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Vlaganje v komunalno infrastrukturo z namenom ohranitve obstoječe in izgradnje nove
komunalne infrastrukture. Lokalna samouprava želi doseči energetsko učinkovito in varno
oskrbo s toplotno energijo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Obnove in posodobitve obstoječe komunalne infrastrukture za oskrbo s toplotno energijo.
Proračunskih uporabnikov znotraj glavnega programa ni.
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture,
letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije, Strategija razvoja Slovenije, Resolucija o
Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, Program reform za izvajanje
Lizbonske strategije, Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Posodobitev prometa, prometne infrastrukture in komunikacije v lokalni skupnosti za večjo pretočnost
in varnost udeležencev v prometu.
1302 Cestni promet in infrastruktura
Glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi
so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne
varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov
prometnega sistema na okolje.
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so: prednostno ohranjanje
cestnega omrežja, povečanje prometne varnosti, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na
okolje in izboljšanje voznih pogojev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ustrezno vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest na celotnem območju občine,
vzdrževanje obstoječih kolesarskih poti in vzpodbujanje uporabe koles.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
21 OU - Referat za gospodarsko dejavnost in urejanje prostora
91 Krajevna skupnost Dravograd
92 Krajevna skupnost Libeliče
93 Krajevna skupnost Črneče
94 Krajevna skupnost Šentjanž
95 Krajevna skupnost Trbonje

1303 Železniški promet in infrastruktura
Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje javne železniške infrastrukture.
Proračunskih uporabnikov znotraj glavnega programa ni.
1304 Letalski promet in infrastruktura
Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje letališke infrastrukture in opreme
navigacijskih služb.
Proračunskih uporabnikov znotraj glavnega programa ni.
1305 Vodni promet in infrastruktura
Glavni program vključuje sredstva za investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe.
Proračunskih uporabnikov znotraj glavnega programa ni.
1306 Telekomunikacije in pošta
Glavni program vključuje sredstva za investicije na telekomunikacijskem in poštnem področju.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
21 OU - Referat za gospodarsko dejavnost in urejanje prostora
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14 GOSPODARSTVO
Področje porabe zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Vizija in strategija razvoja občine Dravograd do 2025,
Strategija razvoja in trženja turizma v občini Dravograd 2017-2021, Strategija trajnostne rasti
slovenskega turizma 2017-2021, Zakon o spodbujanju razvoja turizma in Trajnostna urbana strategija.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Za nadaljnji razvoj gospodarstva je potrebno zagotavljati vse pogoje za razvoj podjetništva in turizma.
Z izvajanjem aktivnosti spodbujanje razvoja podjetništva želimo pospeševati gospodarsko rast,
povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva in turizma.
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov
Glavni program vključuje sredstva za dejavnosti na področju varstva potrošnikov.
Proračunskih uporabnikov znotraj glavnega programa ni.
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, podpora strateškim razvojnim projektom podjetij,
povečanje zanimanje med mladimi za podjetništvo, povečano število inovacij v občini.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba ukrepov za spodbujanje podjetništva.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
21 OU - Referat za gospodarsko dejavnost in urejanje prostora

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in turizma
Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Kvalitativni cilji so: razvoj in povezovanje turističnih ponudnikov s poudarkom na razvoju in
zadovoljstvu zaposlenih, izboljšanje turistične infrastrukture, nadgradnja kakovosti obstoječe
ponudbe in razvoj novih turističnih produktov, ustrezno komuniciranje in trženje ključnih
turističnih produktov po katerih bo Dravograd postal prepoznaven.
Kvantitativni cilji so: povečanje števila turističnih proizvodov, povečanje nastanitvenih
zmogljivosti, povečanje povprečne dobe bivanja gostov, povečanje števila delovnih mest v
turizmu in povečanje števila prihodov in nočitev turistov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba ukrepov strategije razvoja in trženja turizma po prioritetah (Ljudje in okolje, Turistična
ponudba, Turistična infrastruktura in Trženje) na podlagi sprejete Strategije razvoja in trženja
turizma v občini Dravograd 2017 - 2021 (razvoj novih turističnih produktov, izvedba študijskih
tur, število nastopov na sejmih...).
Kazalci: število izvedenih ukrepov strategije, razvita nova turistična infrastruktura, število novih
turističnih produktov, boljša prepoznavnost Dravograda kot turistične destinacije.
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Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
21 OU - Referat za gospodarsko dejavnost in urejanje prostora
41 OU - Referat za družbene dejavnosti
50 Občinski svet
91 Krajevna skupnost Dravograd
92 Krajevna skupnost Libeliče
94 Krajevna skupnost Šentjanž
95 Krajevna skupnost Trbonje

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne
dediščine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni program naložb v vodo-oskrbovalni sistem ter naložb v odvajanje in čiščenje odpadnih
voda za obdobje 2009-2020, Strateški razvojni dokument občine Dravograd.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilji so opredeljeni v strateškem razvojnem dokumentu občine Dravograd v poglavju 5.3. Cilji in
zasnova OP III. steber okolje, kjer so kvantificirani cilji do leta 2025 za področje ravnanja z odpadki,
javno vodovodno oskrbo, čiščenje in odvajanje odplak.
1501 Okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve
Glavni program vključuje sredstva za delovanje na področju okoljevarstvene politike.
Proračunskih uporabnikov znotraj glavnega programa ni.
1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno
vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja,
trajnostna raba naravnih virov, zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov
energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in
ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne
učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za
doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju
obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo,
odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanje in raba
naravnih virov. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim
manjše obremenjevanje okolja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ciljni kazalci so aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, izboljšanje
kakovosti okolja v lokalni skupnosti.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
21 OU - Referat za gospodarsko dejavnost in urejanje prostora
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom
vodotokov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotovitev dobrega nivoja vodotokov in brežin
vodotokov, v skladu z zakonskimi podlagami in omejitvami. Dolgoročni cilj občine Dravograd je
izboljšati pretočnost vodotokov in zmanjšali poplavno ogroženost predelov ob vodotokih.
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Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
21 OU - Referat za gospodarsko dejavnost in urejanje prostora
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je ohranitev in varstvo divjadi in njeno življenjsko okolje. Zagotavlja se s
sonaravnim upravljanjem in usmerjanjem razvoja medsebojnih odnosov populacij divjadi ter
njihovega okolja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev.
Letni izvedbeni cilji so izvajanje aktivnosti in ukrepov s področja ohranjanja in varstva
življenjskega okolja.
Proračunskih uporabnikov znotraj glavnega programa ni.
1506 Splošne okoljevarstvene storitve
Glavni program vključuje sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega sistema
varstva okolja in narave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Strateški razvojni dokument občine Dravograd v svoji viziji predvideva razvoj, ki bo predvsem
okoljsko in energetsko prijazen. Cilji in zasnova OP III. steber navedenega dokumenta
predlaga kot ključna področja delovanja navaja: Področje varstva okolja (ravnanje z odpadki,
čistilne naprave, vodo-oskrbo, javne površine), Področje energetike (projekt za zmanjšanje
porabe energije, oskrba s plinom, proizvodnja energije) in Prostorsko planiranje (prilagoditev
občinskega prostorskega načrta).
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje monitoringa na območju zaprtega odlagališča odpadkov Črneče in spremljanje
izmerjenih parmetrov.
Proračunskih uporabnikov znotraj glavnega programa ni.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru
(stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Operativni program oskrbe s pitno vodo v predloženem besedilu (gradivo Ministrstva za okolje in
prostor, št. 354-06-28/05 z dne 17.8.2006), Sklep vlade EVA: 2005-2511-0029; Dolgoročni program
naložb v vodo-oskrbovalni sistem ter naložb v odvajanje in čiščenje odpadnih voda za obdobje 20092020, Strateški razvojni dokument občine Dravograd, oktober 2008.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti so
zagotoviti kvalitetne prostorske pogoje tako za individualno stanovanjsko gradnjo, površin za
poslovno, turistično, servisno in obrtno dejavnost v občini ter površin za poslovno cono v Otiškem
vrhu. Glavni cilj je izboljšati bivalno okolje za vse občane občine Dravograd ter nadaljevati razvoj
občine v duhu trajnostnega razvoja.
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad
prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Program nalog Referata za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora je prilagojen Viziji in
strategiji razvoja Občine Dravograd. Izhodišče za vrednostenje programov temelji na oceni
potrebnih sredstev za pripravo posameznih nalog s področja urejanja prostora in
razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Nadaljevalo se bo izvajanje nalog za pripravo osnov za
pomembne občinske projekte in prilagajanje novim potrebam razvoja občine Dravograd na
področju vseh krajevnih skupnostih.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj je nadaljevanje aktivnosti v skladu s sprejetim OPN občine Dravograd in
vključevanje novih potreb razvoja občine Dravograd, ob upoštevanju veljavne prostorske
zakonodaje Republike Slovenije. Eden od bistvenih ciljev občine Dravograd je uskladitev
mejnih zemljišč s sosednjo MO.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
21 OU - Referat za gospodarsko dejavnost in urejanje prostora
1603 Komunalna dejavnost
Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za
rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotovitev komunalne infrastrukture za občane na območju občine Dravograd.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji so ureditev in vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo,
pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih dejavnosti v lokalni skupnosti.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
21 OU - Referat za gospodarsko dejavnost in urejanje prostora
91 Krajevna skupnost Dravograd
92 Krajevna skupnost Libeliče
94 Krajevna skupnost Šentjanž

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
Glavni program vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko
gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranitev stanovanjskega fonda na ravni sedanjega gradbenega stanja, dodelitev
stanovanjskih enot prosilcem iz veljavne prednostne liste, izvedba operativnih nalog za
povečanje plačilne discipline najemnikov pri poravnavanju najemnine, odprodaja starejših
stanovanj.Pridobitev novih stanovanjskih enot.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj je uravnotežena ponudba primernih stanovanj, lažja dostopnost do
stanovanj, kakovostna in funkcionalna stanovanja, katerega izvedbo bomo merili z naslednjimi
kazalniki:
1. Število rešenih stanovanjskih primerov (dodelitve in menjave)
2. Število obnovljenih stanovanj – 8
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
24 OU - Stanovanjske zadeve

- 31 -

OBČINA DRAVOGRAD
PRORAČUN ZA LETO 2020

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)
Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je ureditev območij s komunalno in prometno infrastrukturo,
oz. zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Dravograd.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Dravograd.
Kazalnik: realizacija letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem oz. realizacija
načrtovanih odkupov, menjav in prodaj.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
21 OU - Referat za gospodarsko dejavnost in urejanje prostora

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
Področje porabe zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na področju
lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju
zdravstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o
lekarniški dejavnosti in Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Čim boljša in enakomerna dostopnost do kakovostnih zdravstvenih storitev za vse prebivalce občine
Dravograd ter ohranjanje, krepitev in povrnitev zdravja prebivalstva.
1702 Primarno zdravstvo
Glavni program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju
primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih
dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Čim boljša in za prebivalce naše občine enakomerna dostopnost do kakovostno primerljivih
zdravstvenih storitev ter ohranjanje, krepitev in povrnitev zdravja prebivalstva.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Planirana sredstva so pripravljena na podlagi analize dosedanjih stroškov za to področje.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
21 OU - Referat za gospodarsko dejavnost in urejanje prostora
1703 Bolnišnično varstvo
Glavni program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju
bolnišnične dejavnosti.
Proračunskih uporabnikov znotraj glavnega programa ni.
1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost
Glavni program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju
lekarniške dejavnosti.
Proračunskih uporabnikov znotraj glavnega programa ni.
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1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
Glavni program vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva
in promocijo zdravja.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
41 OU - Referat za družbene dejavnosti
91 Krajevna skupnost Dravograd
94 Krajevna skupnost Šentjanž

1707 Drugi programi na področju zdravstva
Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dostop do zdravstvenih storitev vsem občanom, ki so brez zaposlitve ter izvajanje mrliško
pregledne službe skladno z zakonodajo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dostop do zdravstvenih storitev za občane, ki so brez zaposlitve ter izvajanje mrliško
pregledne službe skladno z zakonodajo.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
41 OU - Referat za družbene dejavnosti
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih
skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Na področju kulture je temeljni dokument dolgoročnega načrtovanja Lokalni program kulture občine
Dravograd 2014 – 2020, ki opredeljuje vizijo razvoja kulture v občini Dravograd. Usmerjen je k
udejanjanju širšega dosega kulture in izpostavljanju ustvarjalnosti kot skupnega komunikacijskega
medija na vseh področij družbenega delovanja.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih gledališke,
glasbene, vizualne umetnosti, knjige, knjižnične dejavnosti, skrb za kulturno raznolikost, spodbujanje
ljubiteljske kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja.
Zagotavljanje raznolikosti in široke dostopnosti kulturnih dobrin, ki so povezovalni člen lokalnega,
regionalnega, nacionalnega in mednarodnega prostora ter stičišče medresorskega povezovanja in
sodelovanja.
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
Glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične
kulturne dediščine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so ohranjanje dediščine, posebej še spomenikov kulturne dediščine za
generacije zanamcev ter njihovo smiselno vključevanje, glede na nove potrebe občanov in
obiskovalcev mesta. Postopke je potrebno dosledno voditi s sodelovanjem pristojnih
strokovnih institucij. Posebno pozornost je potrebno namenjati tistim spomenikom kulturne
dediščine, ki za svoje preživetje in življenje terjajo smiselno funkcionalno rabo. Gre za
nepremično kulturno dediščino ter za predstavitve in interpretacijo premične kulturne
dediščine. Povečanje dostopnosti javnosti do kulturnih spomenikov in njihova prepoznavnost.
Ukrep: zagotoviti dostopnost do celovitih informacij o kulturni dediščini, vključevanje
dediščinskih vsebin v izobraževalne programe.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževanje in obnava objektov na področju kulturne dediščine.
Kazalec je število obnovljenih in vzdrževanih kulturnih spomenikov.
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Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
41 OU - Referat za družbene dejavnosti
92 Krajevna skupnost Libeliče

1803 Programi v kulturi
Glavni program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške
programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je izboljšanje možnosti dostopa prebivalcev do kulturnih dobrin, okrepitev
priložnosti za aktivno sodelovanje in ustvarjalnost ter spodbujanje kulturne raznolikosti.
Ukrepi: omogočiti dostopnost, članstvo v klubih, spodbujanje ustvarjalnosti preko javnih
razpisov, spodbujanje kulturne raznolikosti v programih javnega zavoda Dravit.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti pogoje za izvajanje knjižničarke in založniške dejavnosti ter dejavnosti ljubiteljske
kulture.
Kazalci: število izposojenega knjižničnega gradiva, število prireditev, število izvedenih
kulturnih dogodkov.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
21 OU - Referat za gospodarsko dejavnost in urejanje prostora
41 OU - Referat za družbene dejavnosti
50 Občinski svet
91 Krajevna skupnost Dravograd
93 Krajevna skupnost Črneče
94 Krajevna skupnost Šentjanž

1804 Podpora posebnim skupinam
Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim
skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Spodbujanje delovanja veteranskih organizacij na območju občine Dravograd.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sofinanciranje izvajanja programov veteranskih organizacij po razpisu.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
41 OU - Referat za družbene dejavnosti
91 Krajevna skupnost Dravograd
92 Krajevna skupnost Libeliče
94 Krajevna skupnost Šentjanž
95 Krajevna skupnost Trbonje

1805 Šport in prostočasne aktivnost
Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov
za mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je urejenost in opremljenost igrišč na območju občine Dravograd, ki bodo
številne občane pritegnila k športnim aktivnostim.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z urejeno športno infrastrukturo občane vzpodbuditi h gibanju oz. športnim aktivnostim in
zdravemu načinu življenja.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
21 OU - Referat za gospodarsko dejavnost in urejanje prostora
41 OU - Referat za družbene dejavnosti
91 Krajevna skupnost Dravograd
94 Krajevna skupnost Šentjanž
95 Krajevna skupnost Trbonje

19 IZOBRAŽEVANJE
Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja,
poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja,
izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči
šolajočim.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Kurikulumu za vrtce, kot
strokovnem izhodišču predšolske vzgoje v javnih vrtcih v Republiki Sloveniji, Konvencija o otrokovih
pravicah ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Ključni cilj razvoja vrtca je v ustvarjanju pogojev, ki bodo realno prispevali k dvigu kvalitete, katero
razvija Vzgojno varstveni zavod Vrtec Dravograd, kot osrednja ustanova za razvoj in uresničevane
ciljev predšolske vzgoje v občini Dravograd in so zapisani tudi v Dolgoročni cilji na področju
izobraževanja izhajajo iz razvojnih načrtov občine Dravograd in naglašajo pomen vzgoje in
izobraževanja za načrten gospodarski in socialni razvoj lokalne skupnosti ter za nenehen dvig kvalitete
življenja vseh skupin občanov. Oblikovanje ciljev upošteva strokovna izhodišča in specifiko okolja, v
katerem delujejo ustanove lokalnega vzgojno-izobraževalnega sistema. Doseganje zastavljenih ciljev
pa temelji na sodelovanju vseh nosilcev in izvajalcev vzgojno-izobraževalnih programov in na
sprotnem preverjanju in vrednotenju doseženega.
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Skrb za ohranjanje in dvig kakovosti predšolske vzgoje, ter zagotavljanje pogojev za izvajanje
sprejetega Kurikuluma za vrtce, doseganje večjega deleža vključenih otrok, predvsem
drugega starostnega obdobja, izvajanje programov v vrtcu, ki so organizirani s ciljem
spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju
različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov, razširitev redne dejavnosti vrtca s
posebnimi obogatitvenimi in dodatnimi programi, cenovno dostopen vrtec in zagotoviti
sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za predšolsko vzgojo ter s tem
zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje predšolske dejavnosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za delovanje Vrtca Dravograd. V skladu s tem so opredeljeni glavni
letni izvedbeni cilji in kazalci, kot so potrebe po vpisu in število vpisanih otrok, zagotovitev
kadrov in prostorskih pogojev, ter zadovoljstvo staršev z izvajanjem predšolske vzgoje.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
21 OU - Referat za gospodarsko dejavnost in urejanje prostora
41 OU - Referat za družbene dejavnosti
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1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega
srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem
izobraževanju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje
sprejetega nacionalnega kurikuluma, racionalizacija šolske mreže glede na demografska
gibanja in bodočo stanovanjsko izgradnjo, utrjevanje in razvijanje didaktično-metodičnih
novosti, ki jih je prinesel program devetletne osnovne šole, zagotavljanje enakih možnosti
vsem šoloobveznim otrokom z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami,
osebe z začasnim zatočiščem).
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za delovanje obeh osnovnih šol v občini Dravograd, glasbenih šol, ter
za sofinanciranje dogovorjenih stroškov v zvezi z izvedbo programov v bolnišnici Slovenj
Gradec.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
21 OU - Referat za gospodarsko dejavnost in urejanje prostora
41 OU - Referat za družbene dejavnosti

1904 Terciarno izobraževanje
Glavni program vključuje sredstva za financiranje zagotavljanja prostorskih pogojev za
višješolsko in visokošolsko izobraževanje.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva in zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja,
povečevanje možnosti za nadaljevanje šolanja na srednjih šolah čim bliže doma.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvedbo osnovnošolskih programov in
izobraževanje osnovnošolcev v kraju bivanja, skladno z šolskimii okoliši.
Proračunskih uporabnikov znotraj glavnega programa ni.
1905 Drugi izobraževalni programi
Glavni program vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja (na
primer: jezikovni programi…)
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje sredstev na področju izobraževanja za programe, ki so v javnem interesu.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje dogovorjenega deleža sredstev za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program
rednih šol.
Proračunskih uporabnikov znotraj glavnega programa ni.
1906 Pomoči šolajočim
Glavni program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske
pomoči.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi
sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere SPVCP
ugotovi, da je šolska pot nevarna. Zaradi naraščanja zahtevkov za financiranje prevozov si
bomo prizadevali zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati
stroške šolskih prevozov. S štipendiranjem zdravnikov želimo zagotoviti zadostno število tega
kadra, ki bi ostal v ZD Dravograd. Sredstva namenjamo tudi za subvencioniranje nakupa
šolskih potrebščin za učence osnovnih šol, ki takšno pomoč potrebujejo.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj je, da so vsi učenci, ki so upravičeni do prevozov, varno prepeljani v šolo in nazaj
domov. Štipendisti opravijo svoje študijske obveznosti.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
41 OU - Referat za družbene dejavnosti
95 Krajevna skupnost Trbonje

20 SOCIALNO VARSTVO
Področje porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe
pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev
prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna za dobrodelne namene.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je zagotavljanje pomoči vsem materialno ogroženim posameznikom in družinam.
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva
Glavni program vključuje sredstva za urejanje sistema socialnega varstva.
Proračunskih uporabnikov znotraj glavnega programa ni.
2002 Varstvo otrok in družine
Glavni program vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni cilj programa je zagotavljanje socialne varnosti družinam in posameznikom, ki so te
pomoči potrebni.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pomoči vsem materialno ogroženim družinam in posameznikom. Kazalci so
izboljšanje ekonomskega statusa občank in občanov z nižjimi dohodki.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
41 OU - Referat za družbene dejavnosti
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo,
programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno
ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izvedba aktivnosti za nemoteno plačevanje stanovanjskih obveznosti socialno ogroženih
najemnikov lastnikom stanovanj.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Število izdanih pozitivnih odločb za subvencije najemnin in njihova realizacija.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
24 OU - Stanovanjske zadeve
41 OU - Referat za družbene dejavnosti
91 Krajevna skupnost Dravograd
95 Krajevna skupnost Trbonje
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22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Amortizacijski načrti za vsako posamezno posojilo.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanje proračuna občine Dravograd,
zagotavljanje likvidnosti proračuna občine, nemoteno finančno poslovanje občine, vzpostavitev
učinkovitejših notranjih kontrol na področju izvrševanja proračuna in javne porabe ter doseganje čim
nižjih stroškov servisiranja dolga.
2201 Servisiranje javnega dolga
Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja
občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim
dolgom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izvedba aktivnosti za redno poravnavanje obveznosti po sklenjenih pogodbah.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sprotna poravnava vseh zapadlih obveznosti iz naslova prejetih posojil.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
31 OU - Referat za finance

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Področje porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave,
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive
človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke
nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile
predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu sanacije pojavov nestabilnosti tal, Zakon o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj področja proračunske porabe Intervencijski programi in obveznosti je odprava posledic
naravnih nesreč.
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
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.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je preventina dejavnost z namenom zmanjševanja vplivov
sprožiteljev naravnih nesreč ter odpravljanje posledic naravnih nesreč.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Hitra in uspešna odprava posledic naravnih nesreč in nudenje pomoči tistim, ki so pomoči
potrebni.
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Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
31 OU - Referat za finance
92 Krajevna skupnost Libeliče
94 Krajevna skupnost Šentjanž

2303 Splošna proračunska rezervacija
Glavni program vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu, a
jih je za nemoteno delovanje potrebno nujno opraviti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Čim manjša poraba sredstev na tem podprogramu, kar je posledica ustreznega planiranja
posameznih proračunskih uporabnikov odhodkov občinskega proračuna.
Glavni letni izvedbeni cilji 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 v zadostni višini,
skladno z Zakonom o javnih financah.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
31 OU - Referat za finance
91 Krajevna skupnost Dravograd
92 Krajevna skupnost Libeliče
93 Krajevna skupnost Črneče
94 Krajevna skupnost Šentjanž
95 Krajevna skupnost Trbonje

2.3.2. ODHODKI – posebni del – Priloga 3

- 39 -

OBČINA DRAVOGRAD
PRORAČUN ZA LETO 2020

2.4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) odraža razvojno politiko občine na področju
investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči ter drugih razvojnih projektov za naslednja štiri leta,
oziroma do zaključka projekta. NRP sestavljajo letni načrti, oziroma plani razvojnih programov
proračunskih uporabnikov. V NRP mora občina vključiti investicijske naloge, ki se trenutno že izvajajo
in jih je potrebno v prihodnjih letih zaključiti. Pri uvrstitvi novih nalog v NRP so upoštevane pobude, ki
so jih v svojih planih izrazile posamezne krajevne skupnosti, pri tem pa je potrebno poudariti, da je
občina sledila načelu strokovnosti in sorazmerni razdelitvi po vseh krajevnih skupnosti.
NRP v letu 2020 zaznamujejo projekti:
-

prometa, prometne infrastrukture in komunikacij: obnova ceste na Robindvor s pešpotjo (LZ
080011), cesta Lambizer, cesta Gvidan, protiprašne zaščite cest, JP Mariborska cesta
Kolesarska steza Begant – Dravograd (odsek Dravograd – Dipo);
prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti: Oskrba s pitno vodo v porečju
Drave (3.sklop), pokopališče Libeliče, Poslovna cona Otiški vrh;
varovanja okolja in naravne dediščine: Kanalizacija Črneče – faza A, Sekundarna kanalizacija
v aglomeraciji Vič, Ureditev naravnega parka ob ribiškem domu (projekt LAS);
kulture, športa in nevladnih organizacij: Vzgojno interpretacijska vodna učna pot ''BOBRČEK'',
Dvorec Pukštajn nekoč in danes (Ureditev gostinskega dela in apartmaja v dvorcu Bukovje),
Vrtec Šentjanž;

NRP občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so
odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna
konstrukcija pa je prikazana za štiriletno obdobje (od leta 2020 do leta 2023, oziroma tudi po letu
2023). NRP tako predstavlja investicije občine in druge razvojne projekte ter državne pomoči v
štiriletnem obdobju, oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje
vključeno večletno planiranje izdatkov za te namene. V NRP so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej
določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine, ki je razvidna iz strateškega razvojnega
dokumenta občine Dravograd - Vizija in strategija Občine Dravograd.
Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz
sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena
za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter
dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni
okvir, operativni programi in drugi). V letu 2020 je predvideno sofinanciranje za naslednje projekte:
oskrba s pitno vodo v porečju Drave (3.sklop), Kolesarska steza Begant – Dravograd (odsek
Dravograd – Dipo), Sekundarna kanalizacija v aglomeraciji Vič, Poslovna cona Otiški vrh, Dvorec
Pukštajn nekoč in danes (Ureditev gostinskega dela in apartmaja v dvorcu Bukovje - projekt LAS),
Ureditev naravnega parka ob ribiškem domu (projekt LAS) in Vzgojno interpretacijska vodna učna pot
''BOBRČEK''
V NRP se izkazujejo celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranja. NRP izkazuje načrtovane
izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvoje projekte in programe v prihodnjih
štirih letih, ki so razdelani po:
- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in
druge vire (državni proračun, ostali sofinancerji).
V NRP občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in
državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji. Glede na
programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe,
glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.
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Pri pripravi proračuna smo prednostno v NRP občinskega proračuna uvrstili projekte, ki so v teku in še
niso zaključeni, projekte, ki se sofinancirajo z evropskimi sredstvi in projekte, ki se še niso začeli, a so
z izvajalci že podpisane pogodbe. Projekti in programi se v NRP načrtujejo za celotno obdobje
njihovega trajanja, s tem da se dopolnjujejo in potrjujejo za naslednje štiriletno obdobje ob vsaki
spremembi proračuna (pri pripravi proračuna, sprememb proračuna ali rebalansa proračuna).
V NRP se uvrstijo tisti projekti in programi, ki so izvedljivi po pričakovani dinamiki in v celoti pokriti s
predvidenimi (znanimi) viri financiranja. Prednost pri zagotavljanju virov financiranja imajo projekti in
programi, ki so uvrščeni v NRP in so že v izvajanju, preostanek sredstev pa se nameni za nove
projekte.

2.4.1. NRP – tabele – Priloga 4
2.4.2. NRP – obrazložitve – Priloga 5

2.5. LETNI
PROGRAM
PREMOŽENJA

PRODAJE

OBČINSKEGA

FINANČNEGA

Občina v letu 2020 ne načrtuje prodaje finančnega premoženja.

2.6. PREDLOG
Priloga 6

KADROVSKEGA

NAČRTA

Z

2.7.PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA Z
Medobčinski inšpektorat Koroške – Priloga 7

OBRAZLOŽITVAMI-občina

OBRAZLOŽITVAMI-SOU

3. NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE ZA
LETO 2020 – Priloga 8

4. SEZNAM PREDPISOV OBČINE, POTREBNIH ZA SPREJEM
PRORAČUNA
4.1. DRŽAVNI PREDPISI

ZLS

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)

ZR

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE)

ZJF

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)
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Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS,
št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18
)
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 –
ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18)
Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga
državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 54/10 in 35/18)
Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur. list RS, št.
43/00)
Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur. list RS, št.
57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08)
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in
občinskih proračunov (Ur. list RS, št. 91/00 in 122/00)
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16)
Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. list RS, št. 37/04)
ZIPRS2021 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021
ZFO

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

ZDDO

Zakon o delavcih v državnih organih (Ur. l. RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 4/93,
18/94, 41/94, 70/97, 87/97, 38/99 in 56/02)

KPJS

Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS,
št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 i
n 80/18)

ZUJF

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ2, 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 – ZSVarPreC, 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, 77/17 – ZMVN-1 in 33/19 – ZMVN-1A)

ZFDO

Zakon o funkcionarjih v državnih organih (Ur. list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91,
4/93, 13/93-ZNOIP, 18/94-ZRPJZ, 109/12 in 21/13)
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. list RS, št. 51/08,
91/08 in 113/09)
Uredba o napredovanju uradnikov v nazive (Uradni list RS, št. 98/08, 16/09 in 19/10)
Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04
–
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popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8
/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13
, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/
16, 84/16, 8/17, 40/17, 41/17, 11/19, 25/19, 54/19 in 67/19)
ZJN-2

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)

ZPolS
Zakon o političnih strankah (ZPolS) (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno
besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14)
SRS
ZSPJS

Slovenski računovodski standardi
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (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)
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence
(Ur. list RS, št. 53/08 in 89/08)
Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
(Uradni list RS,
št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/1
4, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19 in 59/19)
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18)

ZSPDPO

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

4.2. OBČINSKI PREDPISI

Statut Občine Dravograd (Ur. list RS, št. 101/13-UPB3, 2/16, 76/17 in 24/18)
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (uradno prečiščeno besediloUPB2) (Ur. list RS, št. 90/11 in 95/14)
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dravograd (Ur. list
RS, št. 18/09 in 90/09)
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 in 99/12)
Akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Dravograd z dne,
28.7.2008, 15.9.2008, 27.2.2009, 8.4.2009, 9.11.2009, 1.4.2010, 30.7.2010, 4.1.2011,
15.2.2012, 1.11.2013, 7.5.2015, 20.11.2015, 26.9.2017, 28.12.2017 in 16.1.2019
Pravilnik o računovodstvu (Ur. list RS, št. 109/03)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Dravograd (Ur. list RS, št. 83/13, 2/16 in 77/16)

- 43 -

OBČINA DRAVOGRAD
PRORAČUN ZA LETO 2020

4.3. SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC
KRATICA

POLNO IME

CČN
CK
CSD
CUDV
CZ
ČN
DI
DURS
EU
EUR
GD
GŠ
GZ
JKP
JR
JS RS
JSKD
KDS
KE
KOCEROD
KOVIVIS
KS
KTV
LC
MDDSZ
MOP
MO
MUV
NO
NPVO
NRP
NUSZ
OŠ
OŠ NT
OU
OZ
OZ NOB
OZ RK
PGD
PO
POŠ
PŠ
PTC
RK
RRA
RS
SOD
SOU
SSRS
TIC

Centralna čistilna naprava
Center za konkurenčnost
Center za socialno delo
Center za usposabljanje, delo in varstvo
Civilna zaščita
Čistilna naprava
Društvo invalidov
Davčna uprava Republike Slovenije
Evropska unija
Euro
Gasilsko društvo
Glasbena šola
Gasilska zveza
Javno komunalno podjetje
Javna razsvetljava
Javni sklad Republike Slovenije
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Koroški dom starostnikov
Krajevna enota
Koroški center za ravnanje z odpadki
Koroško višje in visokošolsko središče
Krajevna skupnost
Kabelska televizija
Lokalna cesta
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za okolje in prostor
Mestna občina
Medobčinski uradni vestnik
Nadzorni odbor
Nacionalni program varstva okolja
Načrt razvojnih programov
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč
Osnovna šola
Osnovna šola Neznanih talcev
Občinska uprava
Območno združenje
Območno zdrženje narodnoosvobodilne borbe
Območno združenje rdečega križa
Prostovoljno gasilsko društvo
Pihalni orkester
Posebna osnovna šola
Podružnična šola
Poslovno trgovski center
Rdeči križ
Regionalna razvojna agencija
Republika Slovenija
Slovenska odškodninska služba
Skupna občinska uprava
Stanovanjski sklad Republike Slovenije
Turistično informacijski center

- 44 -

OBČINA DRAVOGRAD
PRORAČUN ZA LETO 2020

TPC
UJP
UPB
Ur.l. RS
VVZ
ZD
ZDIJZ
ZDT
ZFO
ZJF
ZJU
ZJZP
ZOF
ZSPDPO
ZŠAM
ZZV

Trgovsko poslovni center
Uprava Republike Slovenije za javna plačila
Uradno prečiščeno besedilo
Uradni list Republike Slovenije
Vzgojno varstveni zavod
Zdravstveni dom
Zakon o dostopu informacij javnega značaja
Zakon o državnem tožilstvu
Zakon o financiranju občin
Zakon o javnih financah
Zakon o javnih oslužbencih
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu
Zakon o financah
Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občine
Zveza šoferjev in avtomehanikov
Zavod za zdravstveno varstvo

5. PRILOGE
5.1. PRILOGA 1 – Obrazložitve splošni del proračuna

5.2.

PRILOGA 2 – Obrazložitve posebni del proračuna

5.3. PRILOGA 3 – POSEBNI DEL PRORAČUNA - tabela odhodkov
5.4. PRILOGA 4 – NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - tabela
5.5. PRILOGA 5 – NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - obrazložitve
5.6. PRILOGA 6 – Predlog kadrovskega načrta z obrazložitvami - občina
5.7. PRILOGA 7 – Predlog kadrovskega načrta z obrazložitvami -SOU
Medobčinski inšpektorat Koroške
5.8. PRILOGA 8 – Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto
2020
5.9. PRILOGA 9 – Proračun po funkcionalni klasifikaciji
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