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1 UVOD

Prora un ob ine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter
drugi izdatki ob ine za eno leto. S tem aktom se dolo ijo programi ob inskih organov in
sredstva za izvedbo teh programov. Pri dolo itvi prora una ob ine je najprej potrebno
upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se dolo i fiskalna kapaciteta ob ine (ocena
dav nih in nedav nih prihodkov).

Na podlagi prioritet ob ine se dolo i okvirni obseg in razrez prora una o klju nih funkcijah
ob ine, ki se kasneje podrobneje opredeli v finan nih na rtih neposrednih uporabnikov
prora una in predstavlja za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica
porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in pla evati obveznosti v breme
sredstev na dolo eni prora unski postavki –kontu).

Ob ina lahko sprejme prora un za eno leto, dolo be 13. lena ZJF pa ob inam omogo ajo
tudi pripravo in sprejetje prora una za dve leti. V primeru sprejemanja prora una za dve leti
ob inski svet sprejme dva prora una, za vsako leto posebej.

1.1. Pravne podlage za sestavo prora una

Podro je javnih financ, ra unovodstva, javnih naro il in nadzora državnih pomo i urejajo
številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega prora una kot tudi pri
pripravi ob inskih prora unov.

Pri pripravi osnutka ob inskega prora una in finan nih na rtov neposrednih in posrednih
uporabnikov ob ine uporabijo naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11-uradno pre iš eno besedilo v nadaljevanju
ZJF.

- uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega prora una (Uradni list RS,
št. 45/02),

- navodilo o pripravi finan nih na rtov posrednih uporabnikov državnega in ob inskih
prora unov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),

- odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinan nih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00) in
- pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov ob inskih prora unov (Uradni list RS, št.
57/05, 88/05-popr.),138/06 in 108/08,

Pri pripravi prora una je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise zakona o
ra unovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR), in sicer:
- praviln ik o enotnem kontnem na rtu za prora un, prora unske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 112/09 in 58/10),

V delu prora una, ki se nanaša na pripravo na rta razvojnih programov, pa morajo ob ine
upoštevati:
- uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
podro ju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10 v nadaljevanju: VEM)



- zakon o spremljanju državnih pomo i (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP),
pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s starim
premoženjem ob ine po Zakonu o stvarnem premoženje države in Lokalne skupnosti (Ur.
l. RS št. 86/10 )

Pri pripravi dokumentov prora una, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega na rta, pa ob ine
upoštevajo zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno pre iš eno
besedilo; v nadaljevanju: ZJU-UPB3), ter 65/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – Zzavarov.-E).

1.2. Izhodiš a za pripravo prora una

Predlog odloka o prora unu Ob ine Mežica za leto 2013 je pripravljen na osnovi Zakona o
financiranju ob in (Uradni list RS, 123/06, 101/07 –odl. US in 57/08; v nadaljevanju: ZFO-1),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-
ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO; v nadaljevanju: ZJF), Prora unskega priro nika z
izhodiš i za pripravo prora unov ob in za leti 2013 in 2014, ki ga je pripravilo Ministrstvo za
finance, št. 412-01-50/2005-27 z dne 2 1 .9.2012. Indeks cen življenjskih potrebš in za leto
2013 znaša 102,2. Ob pripravi ob inskega prora una je bilo potrebno upoštevati še, da se je gospodarska
in s tem tudi javnofinan na situacija v zadnjih letih bistveno poslabšala, kar pomeni upad javnofinan nih
prihodkov. Prihodke smo planirali na osnovi ocene realizacije prora una za leto 2012. Na odhodkovni
strani smo upoštevali tudi usmeritev o zniževanju stroškov teko e porabe zaradi uveljavitve Zakona o
uravnoteženju javnih financ in ob hkratnem uresni evanju nalog, ki jih ob ini nalaga zakonodaja, ter
upoštevanju pogodbenih prevzetih obveznostih. Na odhodkovni strani je bilo upoštevano izhodiš e, da se
odhodki zaradi politike javnega financiranja dolo ajo restriktivno.

Na podlagi 18. lena ZJF so bila s strani oddelka za finance Ob ine Mežica vsem
neposrednim prora unskim uporabnikom z dopisom št. 410-0043/2012 z dne 08.10.2012
posredovana Navodila za pripravo prora una Ob ine Mežica za leto 2013, ki so temeljila na
posredovanih temeljnih ekonomskih izhodiš ih in predpostavkah za pripravo prora una.
Osnova za pripravo državnega in ob inskih prora unov za leto 2013 je jesenska napoved
gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske raziskave in razvoj.
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Najpomembnejši kazalci iz »GLOBALNI MAKROEKONOMSKI OKVIRI
RAZVOJA SLOVENIJE 2012 - 2015 », ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za
finance, so povzeti v spodnji tabeli:

MAKROEKONOMSKI KAZALCI ZA LETO 2013
- povzeto po globalnih makroekonomskih okvirih

razvoja Slovenije
na osnovi Jesenske napovedi UMAR 2012 z dne 17.09.2012

BRUTO DOMA I PROIZVOD
Letna nominalna rast BDP 99,4
Realna rast BDP -1,4
Letni def lator BDP 100,9

PLA E
Povpre na bruto pla a v Sloveniji
- letna nominalna rast povpre na pla a 1.546,0
- letna nominalna rast v % 100,9
- realna rast povp.bruto pla e na zaposlenega v %

*javni sektor - 2,5

*zasebni sektor -0,6

Rast prispevne osnove (mase pla )
- nominalna rast prispevne osnove (v %) 98,1

- realna rast prispevne osnove (v %) -4,1

CENE
- letna stopnja inflacije (dec/dec) 101,9
- povpre na letna rast cen (I-XII / I-XII, povpre je leta) 102,2

TE AJ
Povpre ni letni te aj USD 1,240

Ob prvem razrezu odhodkov smo najprej zagotovili sredstva za programe skladno s
kvantitativnimi izhodiš i. Pri na rtovanju sredstev za pla e smo upoštevali Zakon o
uravnoteženju javnih financ, Aneksa k kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost. (Ur.l.
RS 40/12) z dne 30.05.2012.

Ministrstvo za finance nas je z dopisom št. 4101-9/2007/98 z dne 11.10.2012 tudi obvestilo o
izra unu primerne porabe ob in, dohodnine in finan ne izravnave za leto 2013 in 2014.
Primerna poraba se v celoti pokrije s prihodkom iz dohodnine in dav nimi prihodki, zato
Ob ina Mežica ne prejema finan ne izravnave. Primerna poraba za leto 2013 znaša 1.853.654
€.

Povpre nina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za
financiranje z zakonom dolo enih nalog. Povpre n ina je do lo ena na pod lag i
Do govora o višin i po vpre n ine za leto 2013 in 2014 s kat er im je
povpre nina za obe let i do lo ena 536€ . Pri izra unu primerne porabe so upoštevani
novelirani podatki o številu prebivalcev, starostni strukturi prebivalcev, površini ob in ter dolžini
lokalnih cest in javnih poti.
V izra unu primerne porabe Ob ine Mežica so osnova za izra un:
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2012 2013
Število prebivalcev (Oi) 3783 3744
Površina ob ine 26,4 km2 26,4 km2
Dolžina ob inskih cest in javnih poti 39,011km 39,011km
Mlajši od 15 let 455 468

Starejši od 65 let 743 719

Vsota korigiranih kriterijev na povpr. v
državi

0,918539 0,923694

Primerna poraba (PPi) 1.926.795 1.853.654
Prihodek ob ine iz dohodnine 1.977.627 1.899.761

Dav ni prihodki ob ine 8% / /

SKUPNI PRIHODKI OB INE 1.977.627 1.899.761

Ob ine so pri oblikovanju prora una z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri
emer pa so obvezane, da upoštevajo veljavne predpise s podro ja javnih financ.

Ministrstvo za finance je poskušalo ob inam pri pripravi enotno oblikovanih prora unov
pomagati, zato že od leta 2001 dalje vsako leto pripravlja prora unski priro nik. V letu
2005 pa smo ob ine prejele tudi aplikacijo APPrA-O, s katero je omogo ena ra unalniška
podpora za poenoteno sestavo ob inskih prora unov. Z uveljavitvijo Pravilnika o
programski klasifikaciji ob inskih prora unov (Uradni list RS št. 57/05 in 88/05-popr.) je
bila s 1. 1. 2006 uvedena programska klasifikacija javnofinan nih izdatkov
ob inskih prora unov, ki poleg ekonomske in funkcionalne klasifikacije omogo a
poenoteno pripravo in sestavo ob inskih prora unov. Prora un odgovarja na klju na
vprašanja javne porabe:
Ø kdo porablja prora unska sredstva (institucionalna klasifikacija)
Ø kako jih porablja oziroma kaj se pla uje iz javnih sredstev (ekonomska klasifikacija)
Ø za kaj se porabljajo javna sredstva (programska klasifikacija)

1.3. Klasifikacija javnofinan nih prejemkov in izdatkov

Pri pripravi prora una se upoštevajo klasifikacije javnofinan nih prejemkov in
izdatkov. Klasifikacije prora una morajo prikazovati prejemke in izdatke ob inskega
prora una po naslednjih klasifikacijah:
- institucionalni,
-ekonomski,
-programski,
-funkcionalni
(COFOG).
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1.3.1. Institucionalna klasifikacija prora unskih
porabnikov

Institucionalna klasifikacija javnofinan nih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje
odgovor na vprašanje, kdo porablja prora unska sredstva (katere institucije).
Institucionalna klasifikacija prora unskih uporabnikov prikazuje razdelitev
prora unskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za
financiranje programov iz ob inskega prora una. Nosilci pravic porabe za financiranje
programov iz ob inskega prora una so neposredni uporabniki ob inskega prora unov,
ki so dolo eni v odredbi o dolo itvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in
ob inskih prora unov.

Vsaka ob ina glede na organiziranost svojih neposrednih prora unskih uporabnikov pripravi
svojo institucionalno klasifikacijo neposrednih prora unskih uporabnikov, ki so hkrati
predlagatelji finan nih na rtov.

Razdelitev neposrednih prora unskih uporabnikov v Ob ini Mežica je naslednja:

Ob inski organi in ob inska uprava:
ob inski svet,
nadzorni
odbor, župan,
ob inska uprava oziroma notranje organizacijske enote ob inske uprave
(oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve, oddelek za finance in
oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe)

1.3.2. Ekonomska klasifikacija javnofinan nih prejemkov in izdatkov

Ekonomsko klasifikacijo javnofinan nih prejemkov in izdatkov dolo a pravilnik o
enotnem kontnem na rtu za prora un, prora unske uporabnike in druge osebe javnega
prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se pla uje iz javnih sredstev. Je temelj strukture
prora una. Od leta 2000 se uporablja pri pripravi in izvrševanju državnega in ob inskih
prora unov, pri pripravi finan nih na rtov javnih skladov, agencij in javnih zavodov ter
pri pripravi njihovih poro il o realizaciji oziroma pri pripravi zaklju nih ra unov.
Novi konti in podkonti, ki jih je komisija za reševanje metodoloških vprašanj s
podro ja javnih financ predlagala v letu 2006, so bili objavljeni v Uradnem listu
Republike Slovenije konec leta 2006. Za ob ine je pomembno, da zaradi novega sistema
financiranja ob in, ki je bil uveden s 1. 1. 2007, ne bodo ve planirale prihodkov iz
naslova dohodnine (na podkontih za dohodnino), temve le prihodek ob ine iz
glavarine na novem podkontu 700020 Dohodnina – prihodek ob ine iz glavarine.

1.3.3. Programska klasifikacija javnofinan nih izdatkov

Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna
sredstva. Programska klasifikacija javnofinan nih izdatkov je dolo ena posebej za
državni in posebej za ob inske prora une, in sicer s praviln ikom o programski
klasifikaciji izdatkov državnega prora una (Uradni list RS, št. 112/2003 in 56/2005)
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oziroma praviln ikom o programski klasifikaciji izdatkov ob inskega prora una.
Uporablja se za pripravo prora unov ob in od leta 2006 dalje. V njej so dolo ena
podro ja prora unske porabe in glavni programi, za ob ine pa še podprogrami. Izdatki v
ob inskih prora unih in finan nih na rtih neposrednih uporabnikov se v skladu s
pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov ob inskih prora unov razvrš ajo v: -
podro ja porabe (21 podro ij) ter - glavne programe (61 glavnih programov) in -
podprograme (122 podprogramov).
Ministrstvo za finance je pripravilo tudi podrobno obrazložitev programske
klasifikacije izdatkov ob inskih prora unov, na podlagi katere je ob inam
olajšano oblikovanje posameznih prora unskih postavk in njihovo uvrš anje v ustrezen
podprogram.
Programska klasifikacija je že od 1. 1. 2006 dalje tudi podlaga za poro anje ob in o
prejemkih in izdatkih ob in na podlagi 27. lena Zakona o financiranju ob in (Uradni list
RS, št 32/06 – uradno pre iš eno besedilo). V ta namen je bil v letu 2006 objavljen
nov Pravilnik o poro anju ob in o prejemkih in izdatkih prora unov ob in (Uradni list
RS, št. 6/06/05), tako da ob ine od 1. 1. 2006 dalje poro ajo o svojih izdatkih po
ekonomski, funkcionalni in programski klasifikaciji.
Ministrstvo za finance v zvezi s poro anjem ob in o prejemkih in izdatkih prora unov
ob in pripravlja spletno aplikacijo.

1.3.4. Funkcionalna klasifikacija javnofinan nih odhodkov

Funkcionalna klasifikacija, dolo ena z odredbo o funkcionalni klasifikaciji
javnofinan nih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinan nih
izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma ob ine. Predpisana funkcionalna
klasifikacija javnofinan nih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in
omogo a mednarodne primerjave.

1.3.5. Vklju evanje prihodkov in odhodkov neposrednih uporabnikov v ob inski
prora un

ZJF V 2. lenu dolo a, da se v prora unu izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo ob ini, ter
vsi izdatki ob ine za posamezne namene. Iz dolo b 1. In 3. lena ZJF pa izhaja, da so
neposredni uporabniki ob inskega prora una ob inski organi in ob inska uprava, ter ožji
deli ob ine, ne glede na to, ali so pravne osebe ali ne. Zato morajo biti vsi prihodki
in odhodki vseh neposrednih uporabnikov ob inskega prora una zajeti v ob inskem
prora unu, tako tudi prihodki in odhodki neposrednih uporabnikov, ki imajo status
pravne osebe. Iz navedenega sledi, da so ožji deli ob ine neposredni uporabniki
ob inskega prora una, da se financirajo neposredno iz prora una oziroma, da se njihovi
prejemki in izdatki obravnavajo kot prejemki in izdatki ob inskega prora una, da
njihov na rt sprejema ob inski svet in za njihovo financiranje ni potrebno sklenit i
posebne pogodbe. Ožji deli ob in, ki so pravne osebe, še vedno poslujejo preko svojega
podra una, s sredstvi v finan nem na rtu pa razpolaga ožji del ob ine in ne župan.
Ob inski prora un izkazuje vse prihodke in odhodke vseh neposrednih uporabnikov
prora una ( tudi ožjih delov ob in, ki so pravne osebe), zato so v poro ilih za Ministrstvo
za finance o prejetem prora unu in kasneje njegovi realizaciji zajeti vsi prihodki in
odhodki prora una, vklju no s prihodki in odhodki ožjih delov ob in, ki so pravne osebe.
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2. SESTAVA PRORA UNA

Prora un sestavljajo:
splošni del, posebni del,
na rt razvojnih
programov.

I. SPLOŠNI DEL ORA UNA

A. Bilanca prihodkov in odhodkov
B. Ra un finan nih terjatev in naložb
C. Ra un financiranja

V navedenih izkazih so izkazani prihodki oziroma prejemki in odhodki oziroma
izdatki Ob ine Mežica v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem na rtu za prora un,
prora unske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02 –
138/06) prirejeni ustrezni konti.

A. Bilanca prihodkov in
odhodkov

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo:
1. Prihodki, ki obsegajo:

dav ne prihodke, ki zajemajo tudi prispevke (skupina kontov 70);
nedav ne prihodke (skupina kontov
71); kapitalske prihodke (skupina
kontov 72); prejete donacije (skupina
kontov 73); transferne prihodke
(skupina kontov 74)

2. Odhodki, ki
obsegajo:

teko e odhodke (skupina kontov 40);
teko e transfere (skupina kontov 41);
investicijske odhodke (skupina kontov
42) ; investicijske transfere (skupina
kontov 43).

B. Ra un finan nih terjatev in naložb

V ra unu finan nih terjatev in naložb se izkazujejo:
1. Prejemki od vrnjenih posojil in prodaje kapitalskih vlog (skupina kontov 75) in
2. Izdatki za dana posojila in za nakup kapitalskih naložb (skupina kontov 44)

C . Ra un financiranja

V ra unu financiranja se izkazujejo:
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1. Zadolževanje (skupina kontov 50), ki je povezano s financiranjem
presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov
izdatkov nad prejemki v ra unu finan nih terjatev in naložb ter s financiranjem
odpla il dolgov v ra unu financiranja;

2. Odpla ila posojil (skupina kontov 55);
3. Na rtovane spremembe denarnih sredstev na ra unih.

II. POSEBNI DEL PRORA UNA

V posebnem delu prora una so izkazani finan ni na rti neposrednih uporabnikov
Ob ine Mežica. Poseben del predstavlja pregled vseh odhodkov prora una, pove anih
za dana posojila in sredstva za nakup kapitalskih naložb ter odpla il glavnic posojil.
Odhodki oziroma izdatki so razvrš eni po delovnih podro jih posameznega neposrednega
uporabnika na osnovi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov ob inskih
prora unov (Uradni list RS, št.
57/05-138/06; v nadaljevanju: programska klasifikacija)
v:

podro ja prora unske porabe (23 podro ij -
PPP); glavne programe (60 glavnih programov
- GPR); podprograme (120 podprogramov –
PPR); prora unske postavke (PP);
konte (EK)

Podro ja prora unske porabe so podro ja, na katerih ob ina deluje oziroma nudi storitve
in v katera so, upoštevaje delovna podro ja neposrednih uporabnikov, razvrš eni
izdatki finan nih na rtov neposrednih uporabnikov.

Glavni program je splošni program, ki je del podro ja prora unske porabe, v katerega
so razvrš eni izdatki v finan nih na rtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so
dolo eni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov ob inskih prora unov. Glavni
program ima dolo ene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji podro ja prora unske
porabe in na katerega se nanašajo kazalci u inkovitosti in uspešnosti.

Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrš eni izdatki
v finan nem na rtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno
dolo ene specifi ne cilje in kazalce  u inkovitosti ter uspešnosti, z njim se izvajajo
cilji glavnega programa.

Prora unska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali
del aktivnosti ali projekta, ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega podro ja
enega neposrednega uporabnika.

Prora unska postavka – konto je del prora unske postavke, ki v skladu s
predpisanim kontnim na rtom natan no dolo a ekonomski namen izdatkov prora unske
postavke in je temeljna enota za izvrševanje prora una.

Šifre podro ij porabe, glavnih programov in podprogramov so dolo ene s pravilnikom
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o programski klasifikaciji. Šifra prora unske postavke je sestavljena iz 5 mest: prva dva
mesta ozna ujeta šifro podro ja prora unske porabe, zadnja tri mesta ozna ujejo zaporedno
številko prora unske postavke.

II. NA RT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Na rt razvojnih programov sestavljajo letni na rti prora unskih uporabnikov za investicije,
državne pomo i in projekte, ki se financirajo s sredstvi EU, in so razvrš eni po: podro jih
prora unske porabe, glavnih programih, podprogramih, projektih ter virih financiranja.

Viri financiranja so razvrš eni na kategorije:
prora unski viri – lastna sredstva: sredstva ob inskega prora una, vklju no z
zadolževanjem;
prora unski viri – transfer iz državnega prora una: sredstva, ki jih ob ina prejme iz
sredstev državnega prora una in sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una
EU;
prora unski viri - evropska sredstva: sredstva, ki jih ob ina prejme od tujih vlad in
vladnih institucij ter tujih nevladnih organizacij in fundacij;
ostali viri – druge ob ine: sredstva, ki jih ob ina prejme iz prora una druge ob ine;
ostali viri – tuji partnerji : sredstva, ki jih ob ina prejme od tujih pravnih in fizi nih
oseb.

Projekti so lahko sestavljeni iz ve prora unskih postavk, ki so v posebnem delu prora una
razvrš ene med razli ne podprograme in prora unske uporabnike, zato so v na rtu razvojnih
programov projekti uvrš eni v nosilne podprograme.

IV. OBRAZLOŽITEV

1. splošnega dela prora una
2. posebnega dela prora una (finan nih na rtov neposrednih uporabnikov prora una)
3. na rta razvojnih programov

V splošnem delu in posebnem delu prora una se prikažejo:

Ø realizacija prora una za leto 2011 – REZR11 (REALIZACIJA PRORA UNA 2011)
Ø ocena realizacije za leto 2012 – OCENARE12 (OCENA REALIZACIJE 2012)
Ø I . predlog prora una za leto 2013 – OSNPR13 ( OSNUTEK PRORA UNA 2013)
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I.
SPLOŠNI DEL
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I. SPLOŠNI DEL PRORA UNA
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto ( K4) RE11 OCE12 OSNPR1
3

Indeks Indeks
1 2 3 (3)/(1) (3)/(2)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.707.270
3.655.755

51.515

3.369.810 3.367.341 90,8 99,9
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.655.755 3.385.742 3.610.590 98,8 106,6
III. PRORA UNSKI PRESEŽEK

(PRORA UNSKI
PRIMANJKLJAJ)

51.515 -15.932 -243.249 ----

B . RA UN FINAN NIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto ( K4) RE11 OCE12 OSPR13 Indeks Indeks
1 2 3 (3)/(1) (3)/(2)

IV. PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

710 1.402 1.000 140,9
71,3

V. DANA POSOJILA IN POVE ANJE
KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)

46.500 0 0 0 ---

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) -45.790 1.402 1.000 -- 71,3

C . RA UN FINANCIRANJA

Konto ( K4) RE11 OCE12 OSPR13 Indek Indeks
1 2 3 (3)/(1) (3)/(2)

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 190.000 0 270.000 142,1 0,0
VIII. ODPLA ILA DOLGA (550) 133.283 105.493 117.372 88,1 111,2
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RA UNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 62.442 -120.023 -89.621 ----- 74,7
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 56.717 105.493 152.628 269,1 144,7
XI. NETO FINANCIRANJE(VI.+X.-IX.) -51.515 15.932 243.249 ----- -----
STANJE SREDSTEV NA RA UNIH
DNE 31. 12. 2010 (del 9009 Splošni sklad za
drugo)

57.581 120.023 89.621
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A - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
P ri h od ki p r or a u n a 3.367.341,00€

Sestava prihodkov prora una za leto 2013 po vrstah v EUR

Vrsta prihodkov Prihodki teko ega leta Sestava prihodkov (%)
Dav ni prihodki 2.097.971 62,30
Nedav ni prihodki 255.501 7,6
Kapitalski prihodki 152.000 4,5
Prejete donacije 39.000 1,2
Transferni prihodki 822.869 24,4
SKUPAJ 3.367.341 100,0

62%

8%

5%

1%

24%

PRIHODKI PRORA UNA 2013

DAV NI PRIHODKI

NEDAV NI PRIHODKI
KAPITLSKI PRIHODKI

PREJETE DONACIJE
TRANSFERNI PRIHODKI

Graf 1: Prikaz prihodkov po vrsti

70 - DAV NI PRIGODKI 2.097.971

700- Davki na dohodek in dobi ek 1.899.761,00 €
Med davki na dohodek in dobi ek je predviden prihodek iz naslova dohodnine
(kto 7000)za financiranje primerne porabe v višini 1.899.761,00 .Primerna poraba
predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom dolo enih nalog.
Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne ob ine na podlagi dolžine
lokalnih cest in javnih poti v ob ini, površine ob ine, deleža prebivalcev, mlajših od 15
let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v ob ini, števila prebivalcev ob ine
in povpre nine. Za izra un prihodkov ob ine za financiranje primerne porabe
(dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje
primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za
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financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada ob inam
54% dohodnine, ki se med ob ine razdeli najprej v višini 70%vsem ob inam enako,
ostalih 30% dohodnine ter del 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa
se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in
primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna
solidarnostna izravnava se ob inam razdeli razlika med dohodnino v višini 54% in
prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada ob inam,
katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne
porabe. Prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe je v letu 2013
nižji kot v predhodnem letu v višini 57.352 €, kljub temu da je v oceni realizacije za leto
2012 že upoštevano znižanje prihodka iz naslova dohodnine v skladu z Zakonom o
uravnoteženju javnih financ.

703 - Davki na premoženje 158.796,00 €
Med davki na premoženje predstavljajo najve ji delež davki na nepremi nine (konto
7030) v vrednosti 127.402,00 in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš a-od
pravnih oseb v višini 50.127,00, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš a-od fizi nih
oseb v vrednosti 72.469,00, davek od premoženja od stavb-od fizi nih oseb v višini 4.170 €
in zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljiš v višini 556 €.
Davki na premi nine (konto 7031) so predvideni v višini 10 €. Predvideni prihodki
iz naslova davka na dediš ine in darila (konto 7032) so v višini 9.562,00 . Pri
prihodkih od davka na promet nepremi nin in finan no premoženje (konto 7033)
planiramo v letu 2013 prilive v višini 21.822,00, od tega davek na promet nepremi nin-
od pravnih oseb za 5.630 €, davek na promet nepremi nin – od fizi nih oseb v višini 16.165 €
in zamudne obresti od davka na promet nepremi nin 27 €. Skupaj predstavljajo za 4,7 %
vseh prihodkov prora una.

704 - Doma i davki na blago in storitve 39.414,00 €

Med davke na posebne storitve (konto 7044) je uvrš en davek na dobitke od iger na
sre o, ki je ocenjen v višini 949,00 €. Med dav nimi prihodki so tudi drugi davki na
uporabo blaga in storitv (konto 7047) v vrednosti 38.465,00 kamor so uvrš eni
prihodki od okoljske dajatve - taksa za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda v višini 16.700,00 ki je namenjena za obnovo kanalizacije v Mežici. Okoljska dajatev
za onesnaževanje okolja in odlaganje odpadkov v višini 5.286,00, katera se namenja za
izgradnjo skupnega odlagališ a KOCEROD. Turisti na taksa, ki je prav tako namenski
prihodek, je ocenjena v višini 14 ,00. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je ocenjena
v višini 5.070,00€, ki se uporabi za vzdrževanje gozdnih cest. Ob inske takse od pravnih
in fizi nih oseb se planirajo v skupni višini 11.395 € Skupaj predstavlja 1,17% vseh
prihodkov prora una.

71 - NEDAV NI PRI HODKI 255.501,00 €

710 - Udeležba na dobi ku in dohodki od premoženja 207.210,00 €
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V letu 2013 planiramo za 207.210,00 € prihodkov iz naslova udeležbe na dobi ku in
dohodki od premoženja (kto 710) in sicer od prihodkov od udeležbe na dobi ku in
dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (konto 7100) v višini 4.250,00 €.
Predvidevamo tudi za 3.584,00 € prihodkov iz naslova obresti (kto7102), najve ji
delež predstavljajo prihodki od obresti od vezanih depozitov iz namenskih sredstev za 3.470 €.
Med nedav nimi prihodki predstavljajo najve ji delež prihodki od premoženja (konto
7103), ki so planirani v skupni višini 199.376,00, od tega predstavljajo najve ji delež
prihodki od najemnin za stanovanja v višini 89.980,00, ter od drugih najemnin v višini
7 8 .450 € za infrastrukturo dano v najem JKP Logu i n Komunali Mežica. Prihodke od
zakupnin planiramo v višini 1.000 € (oglaševanje na jumbo panoju ), Prihodke od koncesije za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo planiramo v višini 451 €, katere namensko nakažemo LD
Mežica. Na podlagi 10. lena Zakona o Skladu kmetijskih zemljiš in gozdov RS ( Ur.l. RS št
8/10) pri akujemo prihodke iz naslova prodaje lesa iz koncesijskih gozdov v višini 11.854 €
(Sklad kmetijskih zemljiš ) Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico so planirani v
višini 3.550,00 € in drugi prihodki od premoženja (koncesnina Petrol Energetika) v
višini 13.823 €, ter prihodke od najemnin za poslovne prostore na rtujemo v višini 267 €.
Skupaj predstavljajo 6,2 % vseh prihodkov.

711 - Takse in pristojbine 941,00€

Upravne takse in pristojbine (kto 7111), so na rtovane v višini 941,00 €, sem uvrš amo
tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno pla ilo za
opravljene javne uprave. Pri taksah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava
med dajatvijo in protistoritvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne.

712 - Globe in druge denarne kazni 582,00 €
Globe in druge denarne kazni (kto 7130), smo na rtovali v višini 582,00 €, katere
predvidevamo iz naslova izdaje odlo b kršenja ob inskih predpisov
(Medob inski inšpektorat).

714 - Drugi nedav ni prihodki 46.768,00 €
Drugi nedav ni prihodki (kto 7141) so na rtovani v višini 46.768 €, med katerimi
najvišji delež predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov v višini 36.266,00 €
(od individualnih hiš). Med nedav ne prihodke prištevamo tudi druge nedav ne prihodke
(dopla ilo družinskega pomo nika s strani upravi encev v višini 3.491), ter druge
izredne nedav ne prihodke v višini 6.654 €. Skupaj predstavljajo 1,4 % vseh prihodkov.
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72-KAPITAL SKI PRIHODKI 152.000,00 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 80.000,00 €
Med prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konta 7200) so planirani v višini
80.000,00 € iz naslova prodaje dveh stanovanj v skladu z na rtom prodaje stanovanj.

722 - Prihodki od prodaje zemljiš in neopredmetenih sredstev
72.000,00 €
V skladu z letnim na rtom razpolaganja z nepremi nim premoženjem za leto
2012 predvidevamo 72.000,00 € prihodkov od prodaje zemljiš (kto 7221).
Dokument je v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti in je predložen ob inskemu svetu na sejo ob inskega sveta isto asno z
predlogom prora una.

73 – PREJETE DONACIJE 39.000,00 €

730 – Prejete donacije iz doma ih virov 39.000,00 €

Prejete donacije in darila od doma ih pravnih oseb na rtujemo sredstva v višini 39.000 € od
Fundacije za šport za sofinanciranje projekta Disk golf igriš a sredstva v višini 6.000 € in
obnova nogometnega stadiona sredstva v višini 30.000 €.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 822.869,00 €

740 -Transferni prihodki iz drugih javnofinan nih institucij
464.816,00 €

Med transfernimi prihodki iz državnega prora una predvidevamo sredstva v višini
464.816,00 € (kto 7400) in sicer prejeta sredstva iz državnega prora una za
investicije v višini 432.879,00 od tega:

Pregled transfernih prihodkov iz državnega prora una
vezava na PP OSN.2013 PRED 2013

MINISTRSTVO ZA
KMETIJSTVO IN OKOLJE-
program za sanacijo okolja od
tega:

310.000 310.000 0

-izvajanje mokro iš enje prahu
-preplastitev cest v Mežici
-ureditev makedamske površine pri
Zimmerlu

PP 13058
PP 13069
PP 13073

40.000
260.000
10.000

40.000
253.800

16.200

0
0
0

MINISTRSTVO ZA
KMTIJSTVO IN OKOLJE

8.929 8.929 0
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-Regionalno sofinanciranje KOCEROD PP 15004 8.929 8.929 0

MINISTRSTVO ZA
KMETIJSTVO IN OKOLJE

192.873 0 - 192.873

- Obnova lokalne ceste Harmonk PP 13067 192.873 0 -192.873
MINISTRSTVO ZA
GOSPODARSKI RAZVOJ IN
TEHNOLOGIJO

32.814 32.814 0

- Prenova javne razsvetljave PP 13071 22.798 22.798 0
- Vzpostavitev ezmejnega Geoparka PP 13040 10.016 10.016 0
MINISTRSTVO ZA
INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

103.363 15.505 -87.858

- Energetska obnova stavbe vrtca PP 19038 103.363 15.505 - 87.858
( za kanalizacijo) po 23. lenu 70.000 60.294 -9.706
- obnova kanalizacije – Stržovo

- obnova kanalizacije pri tržnici

PP 15030

PP 15031

56.500

13.500

60.294

0

+3.794

-13.500
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 5.337 5.337 0
Investicije v gasilska vozila in opremo PP 07007 5.337 5.337 0
SKUPAJ PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA
PRORA UNA ZA
INVESTICIJE

723.316 432.879 -290.437

Prejeta sredstva za delovanje skupne
ob inske

7.687 7.687 0

Pla e delavcev skupne ob inske uprave
2012

PP 06016
NI V NRP

3.601 3.601 0

Pla e delavcev skupne ob inske uprave
2013

PP 06016
NI V NRP

4.086 4.086 0

MINISTRSTVO ZA
KMETIJSTVO IN OKOLJE

24.250 24.250 0

-varovalna prehrana PP 19027 20.000 20.000 0

- Vzdrževanje, gradnja in
rekonstrukcija gozdnih cest

PP 11006
NI V NRP

4.250 4.250 0

DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ
DRŽAVNEGA PRORA UNA ZA
TEKO O PORABO

31.937 31.937 0

SKUPAJ PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORA UNA

755.253 464.816 -290.437

PRIKAZANO V NRP-2013 452.879
(464.816-4.250-

7.687)=

druga prejeta sredstva iz državnega prora una za teko o porabo planiramo v
višini 31.937 €, od tega za teko e vzdrževanje gozdov v višini 4.250 € in 4 .086 €
za delovanje inšpektorata za leto 2013 in dolg od leta 2012 v višini 3.601 €, sredstva
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planiramo za varovalno prehrano v višini 20.000 €.
Transfernih prihodkov iz drugih finan nih institucij je za 21,5 % vseh prihodkov.

741 – Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una
Evropske unije 358.053 €

Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije
za izvajanje skupne kmetijske politike (kto 7411) na rtujemo sredstva v višini
25.000,00 € za Rolarski park Mežica, kateri je sofinanciran s strani EU ( Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje).

Sredstva prejeta iz državnega prora una iz sredstev prora una
Evropske unije iz strukturnih skladov ( kto 7412) na rtujemo sredstva v
višini 278.658. Za projekt Vzpostavitev ezmejnega Geoparka na rtujemo
sredstva v višini 85.136 € in za projekt Uravnoteženje vodooskrbnega sistema v
Mežiški dolini sredstva v višini 105.664 € in Energetska obnova stavbe vrtca
na rtujemo sredstva v višini 87.858 €.

· Sredstva prejeta iz državnega prora una iz sredstev prora una
Evropske unije iz kohezijskega sklada ( kto 7413) na rtujemo sredstva v
višini 54.395 € za projekt Regijsko sofinanciranje KOCEROD.

veza na PP OSN13 PRPR13
Prejeta sredstva iz drž.pror. iz
sred.prora .EU za izvajanje
skupne kmetij.politike 25.000 25.000 0
Rolarski park Mežica PP 18055 25.000 25.000 0

Ministrstvo za gospodarstvo in
tehnologijo EU-SVRL

190.800 190.800 0

- Vzpostavitev ezmejnega Geoparka PP 13040 85.136 85.136 0
-uravnoteženje vodooskrbnega sistema v
Mežiški dolini

PP 16046 105.664 105.664 0

MINISTRSTVO ZA
INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

0 87.858 +87.858

Energetska obnova stavbe vrtca PP 19038 87.858 + 87.858

Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada 54.395 54.395 0

Regijsko sofinanciranje KOCEROD PP 15004 54.395 54.395 0

PREJETA SREDSTVA IZ
DRŽAVNEGA PRORA UNA IZ
SR.EU
(PRIKAZANO V NRP)

270.195 358.053

358.053

+87.858

VSI TRANSFERNI
PRIHODKI SKUPAJ 1.025.448 822.869
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PREJETE DONACIJE
V NRP pod tuji partnerji

PP 18057
PP 18045

V NRP 11.675

6.000 6.000
33.000

V NRP 2012
21.325

(ZALOŽENA
LASTNA

SREDSTVA)
V NRP 2013

11.675

0
+33.000

PRIKAZANO V NRP-2013 17.675
(6.000+11.675)
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Graf 2: Prikaz prihodkov po vrsti K3
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Odhodki prora una 3.610.590,00 €

Sestava odhodkov prora una za leto 2013 po vrstah v EUR

Vrste odhodkov Odhodki teko ega leta Sestava odhodkov (%)
Teko i odhodki 895.510 24,8
Teko i transferi 1.198.201 33,2
Investicijski odhodki 1.471.879 40,8
Investicijski transferi 45.000 1,2
SKUPAJ 3.610.590 100,0

25%

33%

41%

1%

ODHODKI PRORA UNA

TEKO I ODHODKI

TEKO I TRANSFERI

INVESTICIJSKI ODHODKI

INVESTICIJSKI TRANSFERI

Graf 3: Prikaz prihodkov po vrsti

40 - TEKO I ODHODKI 865.510,00 €

Skupaj predstavljajo za 22,94% vseh odhodkov.

400 - Pla e in drugi izdatki zaposlenim 215.449,00 €
V okviru sredstev za pla e na rtujemo odhodke za pla e in dodatke, regres za letni dopust,
povra ila in nadomestila, nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne
prora unske uporabnike v skladu s kadrovskim na rtom.
Ob inska uprava planira za pla e in dodatke (kto 400 ) zaposlenim v višini 215.449,00.
Na rtovanje sredstev za pla e in druge izdatke zaposlenim za leto 2013 smo upoštevali, da
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se osnovne pla e ne pove ujejo, sredstva za redno delovno uspešnost pa se ne
predvidevajo. Sredstva za druge osebne prejemke in povra ila so planirana v skladu za
Zakonom o uravnoteženju javnih financ in napovedano inflacijo ob upoštevanju števila
upravi encev.
Pri na rtovanju regresa za letni dopust ( kto 4001), pa smo upoštevali višino v skladu z
Zakonom o uravnoteženju javnih financ, ter višino neizpla anega regresa za leto 2012.
Sindikat vojakov (SVS) je na delovnem sodiš u v Ljubljani dobil sodbo v kateri je sodiš e
ugotovilo, da je bila javnim uslužbencem kršena pravica do regresa za letni dopust za leto
2012 in da mora za to v mesecu dni po pravnomo nosti sodbe vsem tože im javnim
uslužbencem izpla ati regres do višine 692,00 €. Tožena stranka država RS je zoper navedeno
sodbo vložila pritožbo na drugostopenjsko sodiš e, tako da zadeva še ni pravnomo na. Glede
na izid prvostopenjske sodbe, predvidevamo da bo morala tudi ob ina izpla ati zaposlenim
izpla ilo razlike do 692 € Za druge izdatke zaposlenim (kto 4009) smo planirali dve
jubilejni nagradi za 10 let in eno odpravnino za upokojitev javne uslužbenke..

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 34.036,00 €
Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost
(kto 401) (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno
zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v letu 2013
predvidevamo 34.036,00 sredstev.

402 - Izdatki za blago in storitve 607.544,00 €
Sredstva, ki so v prora unu predvidena za pla ilo dobavljenega blaga in opravljenih
storitev neposrednih prora unskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni
operativnemu delovanju ob inske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog.
Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za
energijo, komunalne storitve in komunikacije, za pla ila prevoznih stroškov, za službena
potovanja, za stroške teko ega vzdrževanja, za pla ila najemnin in zakupnin, pla ila kazni in
odškodnin ter druge operativne odhodke posameznih prora unskih uporabnikov. Najve ji
delež predstavljajo stroški teko ega vzdrževanja v višini 301.567 €¸ kjer ve ina sredstev
namenimo za vzdrževanje ob inskih cest in javnih pot, ter drugih javnih površin.

403 - Pla ila doma ih obresti 18.900,00 €
V letu 2013 predvidevamo za 18.900,00 odpla il obresti za najete kredite( kto 403).
Sredstva predstavljajo odpla ilo obresti po obstoje ih kreditnih pogodbah in odpla ilo
obresti za novo najet kredit.

409 – Rezerve 19.581,00 €
V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izlo itev dela prora unskih sredstev v
stalno prora unsko rezervo( kto 409), ki se namenja za odpravo posledic naravnih
nesre , kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, mo an veter,
to a, pozeba, suša, množi ni pojavi nalezljive loveške, živalske ali rastlinske bolezni,
druge nesre e, ki jih povzro ijo naravne sile in ekološke nesre e, v višini 19.581,00 .
Stalna prora unska rezerva je oblikovana kot sklad.

41 - TEKO I TRANSFERI 1.198.201 €

Skupaj predstavljajo za 33,19 % vseh odhodkov.
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410 – Subvencije 13.455,00 €
Subvencije (kto 4102) cen privatnim podjetjem in zasebnikom v prora una znašajo
1.800,00, katera so namenjena za objave na internem programu CATV. Kompleksne
subvencije v kmetijstvo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomo i za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v ob ini Mežica so namenjene v višini 10.000,00 . Druge
subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, pa predstavljajo sofinanciranje skupnih
projektov LAS Mežiške doline v višini 1.655,00 €.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 665.478,00€
Transferi posameznikom in gospodinjstvom (kto 411),so pla ila, ki pomenijo dodatek k
družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov in jih planiramo v višini
665.478. Transferi posameznikom, ki se izpla ujejo iz ob inskega prora una, so
sestavljeni iz družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, transferov za zagotavljanje
socialne varnosti, štipendij ter drugih transferov posameznikom. Upravi enost do
posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v
prora unskem letu pa je odvisen od gibanja števila upravi encev in višine uskladitve z rastjo
cen življenjskih potrebš in. Med družinskimi prejemki na rtujemo izpla ila staršem ob
rojstvu otroka (kto 4111) v višini 3 .900,00 €. V okviru transferov za zagotavljanje
socialne varnosti (kto 4112) na rtujemo izpla ila za enkratne denarne pomo i za
socialno ogrožene družine v višini 6.000,00. Za izpla ilo drugih transferov
posameznikom ( kto 4119) planiramo sredstva v višini 655,578,00. Najve ji delež med
transferi posameznikom in gospodinjstvom pa predstavljajo ve ino sredstev pla ilo razlike
med ceno programov v vrtcih in pla ili staršev v višini 400.943,00 €. Na rtujemo še
izpla ilo za prevozne stroške  u encev v višini 85.850,00 € , regresiranje prehrane
u encev in dijakov v višini 26.100,00 ( s strani MOP-a prejmemo sredstva za varovalno
prehrano v višini 20.000,00 ), za regresiranje oskrbe v domovih planiramo sredstva v višini
81.790,00, subvencioniranje stanarin v višini 3 2 . 8 1 0 , 00 €, izp la ilo družinskega
pomo nika v višini 10.000,00, ter za druge transfere posameznikom in
gospodinjstvom planiramo sredstva v višini 16 .826,00 ( izpla ilo storitev za pomo
družini na domu, pla ilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedi ev).

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 127.425, 00 €
Ta podskupina javnofinan nih odhodkov predstavlja transfere nevladnem neprofitnemu
sektorju (kto 4120). Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva
(kulturna, športna, humanitarna, invalidska.), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki
izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne
družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. V to podskupino so uvrš eni
tudi transferi politi nim strankam.
Najve sredstev namenjamo za podro je kulture, športa in nevladnih organizacij. V okviru
podro ja ve ino sredstev namenjamo za izvajane programa športa, upravljanje in teko e
vzdrževanje športnih objektov (40.955,00 €), za izvajanje programa za mladino
namenjamo 9.000 €, za izvajanje programov kulturnih društev po pravilniku in
sofinanciranje zvez planiramo sredstva v višini 26.768,00 , za sofinanciranje društev in
zvez v kmetijstvu pa namenjamo sredstva v višini 2.356,00 €, ter za sofinanciranje
zdravljenja ebel planiramo v višini 3 5 1 0 ,00 € . Za financiranje politi nih strank
zastopanih v ob inskem svetu se v letu 2013 nameni 4 .617,00. s ofinanciranje društev
socialnega varstva 5.464,00 €, ter sofinanciranje OORK Ravne v višini 5.127,00 €.
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Sofinanciranje turizma namenjamo sredstva v višini 9.394 €, za spodbujanje razvoja malega
gospodarstva za sofinanciranje projektov A.L.P. višini 4.209 €, za promocijo ob ine 540 €,
za pripravljenost sistema za zaš ito, reševanje in pomo namenjamo 413 €, delovanje RRA
6.450 € in ob inska praznovanja 2.500 €.

413 - Drugi teko i doma i transferi 391.559,00 €
Za teko e transfere ob inam namenjamo sredstva v višini 12 .176,00 €, to so sredstva za
materialne stroške delovanja medob inskega inšpektorata in redarst vo v višini 3.070,00
in za pla e delavcev delovanja medob inskega inšpektorata in redarstva v višin i 9.106
€. Sredstva nakazujemo ob ini Dravograd, od 01.07.2013 pa še ob ini Ravne na
Koroškem.
Za teko e transfere v sklade socialnega zavarovanja v letu 201 3 namenjamo 27.200,00 €,
kar predstavlja pla ilo prispevka za zdravstveno zavarovanje brezposelnih ob anov.

Teko i transferi v javne sklade so v letu 2013 planirani v višini 326,00 in se
nanašajo na pla ilo obveznosti od obro ne prodaje stanovanj po Stanovanjskem zakonu,
za pla ilo 10 in 20% prisp. Stanovanjskemu skladu.
Najve ji del drugih teko ih doma ih transferov pa predstavljajo transferi javnim zavodom v
skupni višini 331.457,00 €. Planirana sredstva se nanašajo na izpla ilo pla in drugih
izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve.

Na rtujemo tudi izpla ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski
porabniki, v višin i 20.400,00 € . Od tega 19.000,00 € je za delovanje PGD Mežica in za
delovanje Gasilskega zavoda Ravne 1.400,00 €.

414 - Teko i transferi v tujino 284,00 €
Teko i transferi neprofitnim organizacijam v tujini ( kto 4142), ta sredstva so
namenjena za sodelovanje obmejnim ob inam (Dežela pod Peco, za sre anje planincev
na Peci) v višini 284,00.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 1.471.879,00 €

Skupaj predstavljajo za 43,50% vseh odhodkov.
420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.471.879,00 €

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup zgradb in prostorov, nakup
prevoznih sredstev, nakup opreme, drugih osnovnih sredstev, sredstva za novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljiš in
naravnih bogastev, nematerialnega premoženja ter študije o izved ljivosti projektov,
projektno dokumentacijo nadzor in investicijski inženiring. Za nakup in gradnjo
osnovnih sredstev (kto 420) so namenjena skupna sredstva v višini 1.471.879,00 €, kar
predstavlja 40,77% vseh prora unskih sredstev in sicer:

Nakup opreme (kto 4202) na rtujemo v višini 31.072 € in sicer 3000 € za nakup opreme v
ob inski upravi, za 19.840 € za projekt Vzpostavitev ezmejnega Geoparka, za nakup opreme
za igriš e pri OŠ 7.000 €, ter za nakup opreme v telovadnici za 1.242 €.
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Za Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (kto 4204) so namenjena sredstva
v višini 1.194.827 € in sicer za naslednje projekte:

· Energetska obnova stavbe vrtca 102.363 €,

· Rolarski park Mežica 41.000 €,

· Izdelava in postavitev neprometne signalizacije 27.092 €

· Obnova športne dvorane v Mežici 119.552 €,

· Obnova nogometnega stadiona 12.000 €

· Izgradnja javne razsvetljave Smre nik 11.800 €,

· Vzpostavitev ezmejnega Geoparka 129.606 €,

· Prenova javne razsvetljave 50.918 €,

· Uravnoteženje vodooskrbnega sistema v Mežiški dolini 164.919 €,

· Preplastitev cest v Mežici 306.552 €,

· Prenova stikališ javne razsvetljave 13.000 €,

· Disk golf igriš e 8.500 €,

· Povezovalna cesta Polena – Muzej 7.725 €,

· Obrtna cona Vogarjevo 19.927 €,

· Ureditev pešpoti na Fužinarski 4.000 €,

· Ureditev makadamske površine pri zimmerlu 15.000 €,

· Ureditev otroškega igriš a Stržovo 23.000 €,

· Rušenje lesenih objektov v centru kraja 15.000 €,

· Ureditev lokalne ceste v obrtni coni 11.500 €,

· KOCEROD 90.324 €.

· Izgradnja fekalne kanalizacije v Mežici 12.089 €.

· Dovozna cesta muzej Podzemlje Peca in cestni priklju ek RII 6.000 €

Za investicijsko vzdrževanje in obnove (kto 4205) v letu 2013 namenjamo
113 .301,00 in sicer:
- Za investicijsko vzdrževanje in izboljšave namenjamo 38 .507,00€, za
investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema 19.000 €, za vzdrževanje pokopališ
6.000 € in za investicijsko vzdrževanje športne dvorane 13.507 €.
- Za obnove namenjamo 74.794 €.
Nakup zemljiš in naravnih bogastev (kto 4206) je predvideno 2.965,00 €. Ti
stroški so predvideni za nakup stavbnih zemljiš v višini 2.965,00 in na rtovane projekte v
prora unu za leto 2013.

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring (kto 4208), na rtujemo sredstva v višini 129.714,00 €, od
tega za študije o izvedljivosti projektov 1.300,00 €, za investicijski nadzor 16.380 €,
za na rte in drugo projektno dokumentacijo planiramo sredstva v višini 107 .934,00 €
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in za pla ila drugih storitev in dokumentacije sredstva v višini 4.100,00 €.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 45.000,00 €

So na rtovani za 1,19% vseh odhodkov prora una.
431 - Investicijski transferi pravnim in fizi nim osebam, ki niso
prora unski uporabniki 27.000,00 €

Za investicijske transfere drugim izvajalcem javnih služb (kto
4315), ki niso posredni prora unski uporabniki na rtujemo sredstva v višini
1 9 .000,00 € in so namenjena prostovoljnemu gasilskemu društvu Mežica, za nakup
opreme in 8.000 € za Gasilski zavod za nakup avto letve.

432 - Investicijski transferi prora unskim uporabnikom 18.000,00€
Investicijski transferi javnim zavodom (kto 4323), sredstva planiramo v višini
18.000,00 € in so namenjeni JKZ Narodni dom za nakup opreme.

Bilanca prihodkov in odhodkov izkazuje prora unski primanjkljaj v
višini - 243.249,00. €
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Graf 4: Prikaz odhodkov po skupinah K3
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B - RA UN FINAN NIH TERJ ATEV IN NALOŽB

75 – PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV

752 – Kupnine iz naslova privatizacije 1.000,00 €
V Ra unu finan nih terjatev in naložb v letu 2013 na rtujemo prejeta sredstva iz naslova kupnin v
višini 1.000 €.( To so sredstva od privatizacije oz. odkupa stanovanj v preteklih letih)

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV JE ( 1.000,00)

C- RA UN FINANCIRANJA

Ra un financiranja zajema prejemke in izdatke povezane z zadolževanjem ob ine oz.
odpla ilo glavnic za najete kredite.

50 - ZADOLŽEVANJE 270.000,00€

500- Doma e zadolževanje 270.000,00€

V letu 2013 bomo sklenili nove pogodbe o zadolžitvi v skupni planirani višini 270.000,00
€, od tega za:

PP 13040 Vzpostavitev ezmejnega Geoparka 33.453,00
PP 18046 Obnova športne dvorane 15.000,00
PP 19038 Energetska obnova stavbe vrtca 45.854,00
PP 16046 Uravnoteženje vodooskrbnega sistema 61.395,00

PP 14017 Obrtna cona Vogarjevo 14.798,00
PP 13029 Izdelava neprometne signalizacije 27.000,00
PP 13076 Prenova prižigališ javne razsvetljave 13.000,00

PP 13074
Ureditev lokalne ceste ob obrtni coni Ob
Meži 11.500,00

PP 18055 Rolarski park Mežica 25.000,00
PP 18051 Ureditev otroškega igriš a Stržovo 23.000,00

270.000,00

55 - ODPLA ILA DOLGA 117.372,00 €
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550 - Odpla ila doma ega dolga 117.372,00 €
Za odpla ila dolga po obstoje ih kreditnih pogodbah predvidevamo skupaj 117.372,00
prora unskih sredstev v skladu s pogodbami in amortizacijskimi na rti:

Odpla ila kreditov javnim skladom-dolgoro ni krediti:

JAVNI SKLAD RS ZA REGIONALNI RAZVOJ

- Banka Koper d.d. ( Obnova osnovne šole) glavnica: 12.985,60

- Banka Koper d.d. ( Obnova osnovne šole – fasada) glavnica 24.854,16
- Faktor banka (KD d.d.) (obnova športne dvorane) glavnica 10.000,08
- Faktor banka (KD d.d.) (Obnova mestnega jedra) glavnica 14.000,04

Odpla ila kreditov poslovnim bankam- dolgoro ni krediti
- Banka Koper d.d. ( Prevzet kredit JKP Log d.d.-plinifikacija) glavnica: 10.270,00€
- Deželna banka d.d. ( Obnova športne hale) glavnica: 30.000,00
- Neizbrana banka za( investicije v letu 2013) glavnica 15.262,12

Ob ina Mežica odpla uje glavnico od kreditov mese no, razen za kredit, ki ga je prevzela
od JKP Loga za (plinifikacijo) trimese no.

Ra un financiranja izkazuje neto zadolževanje vvišini
(152.628,00 €) .

Presežek odhodkov nad prihodki je izkazan v bilanci prihodkov in odhodkov v višini
- 243.249 € in se v ra unu finan nih terjatev in naložb zmanjša za 1.000,00 €. Na rtovana
razlika se v ra unu financiranja zmanjša za neto zadolževanje v višini 152.628,00 €.
Na rtovana razlika v znesku - 89 .621,00 €, pa se pokriva iz stanja sredstev na ra unih po
stanju na da 31.12.2012, iz esar izhaja, da je prora un uravnotežen.
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I I . PO S EB NI D E L
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2. POSEBNI DEL

A - B ILANCA ODHODKOV
01 - POL I TI N I S IS T E M 85.467,00 €

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

Podro je prora unske porabe zajema dejavnost ob inskega sveta in njegovih organov, kot
zakonodajnih organov na obmo ju lokalne skupnosti.

Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja
Ob inski svet izvršuje program dela, ki je usmerjen v razvoj Ob ine Mežica.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

Dolgoro ni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru politi nega sistema
ob inski funkcionarji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine
Politi ni sistem vklju uje sredstva za delovanje politi nega sistema z glavnim programom
0101.

0101 - Politi ni sistem 85.467,00 €

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

Glavni program vklju uje sredstva za delovanje institucij oziroma organov politi nega
sistema

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Dolgoro ni cilji na podro ju delovanja ob inskega sveta in njegovih delovnih teles
(odborov in komisij) so uresni evanje sprejetih smernic ob inskega sveta in politi nih
strank, delujo ih v ob inskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za podro je
lokalne samouprave tudi ob inskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s
sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov.
Pomembna naloga ob inskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti
je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa
le tega tudi uresni uje. Ob inski svet se mora izkazati tudi pri odlo anju in poznavanju
stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupani in z ob insko upravo, kajti le tako se
lahko uresni ijo zastavljeni cilji.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev

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

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost ob inskega sveta: stroški svetnikov (p la ilo za nepoklicno opravljanje
funkcije), stroški sej ob inskega sveta, stroški odborov in komisij, financiranje politi nih
strank.

1000 Ob inski svet

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov in župana,
izvedba referendumov (na primer samoprispevek).

3000 Župan

01019001 - Dejavnost ob inskega sveta 26.445,00 €
Opis podprograma

0101 9001 Dejavnost ob inskega sveta : stroški sej ob inskega sveta in odborov,
ob inska volilna komisija, financiranje politi nih strank, stroški volilne kampanje.

Zakonske in druge pravne podlage
- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o lokalnih volitvah,
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi,
- Zakon o volilni kampanji,
- Zakon o samoprispevku,
- Zakon o politi nih strankah,
- Zakon o financiranju politi nih strank,
- Zakon o prepre evanju korupcije,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o sistemu pla v javnem sektorju,
- Zakon o dostopu do informacij javnega zna aja,
- Odlok o pla ah funkcionarjev
- Zakon o medijih,
- Statut Ob ine Mežica,
- Poslovnik Ob inskega sveta Ob ine Mežica,
- Odlok o grbu, zastavi, ob inskem prazniku in priznanjih v ob ini Mežica,
- Pravilnik o pla ah ob inskih funkcionarjev in nagradah lanov delovnih teles

ob inskega sveta ter lanov drugih organov ter povra ilih stroškov,
- Odlok o organizaciji in delovnem podro ju Ob inske uprave Ob ine Mežica.

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

Zagotoviti strokovne in materialne podlage, s katerimi se bo merilo doseganje
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zastavljenih ciljev.
Dolgoro ni cilji na podro ju delovanja Ob inskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov
in komisij) so uresni evanje sprejetih smernic ob inskega sveta in politi nih strank, delujo ih
v ob inskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za podro je lokalne samouprave
tudi ob inskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem
novih predpisov.
Pomembna naloga Ob inskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti
je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le
tega tudi uresni uje. Ob inski svet se mora izkazati tudi pri odlo anju in poznavanju stroke,
tvornem sodelovanju z ž upanom, podžupani in z ob insko upravo, kajti le tako se lahko
uresni ijo zastavljeni cilji.

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

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

1000-OB INSKI SVET

01001 - Stroški sej ob inskega sveta in odborov 21.828,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Za delovanje ob inskega sveta je potrebna tudi materialna podlaga, v katero so vklju ene
sejnine in nagrade.

Po 100. b lenu Zakona o lokalni samoupravi za opravljanje funkcije lana ob inskega sveta
in lana njegovih delovnih teles za udeležbo na seji ob inskega sveta oziroma udeležbo na
seji delovnega telesa ob inskega sveta lanu pripada sejnina. Letni znesek sejnin vklju no s
sejninami za seje delovnih teles ob inskega sveta, ki se izpla a posameznemu lanu
ob inskega sveta, ne sme presegati 7,5 % pla e župana (ZUJF, Uradni list RS, št. 40/12). Na
podlagi ZUJF in Pravilnika o pla ah ob inskih funkcionarjev in nagradah lanov delovnih
teles ob inskega sveta ter lanov drugih organov ter povra ilih stroškov smo opredelili
pravice in dolžnosti ob inskih funkcionarjev ter višino nagrad in sejnin za posamezne
funkcije.
Izdatek za nadomestilo za opravljanje funkcije lanov ob inskega sveta, njegovih delovnih
teles, drugih odborov in komisij, ki jih imenuje župan ali ob inski svet je na rtovan v višini
21.828,00 €.

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

Za sejnine in nagrade smo planirali sredstva za kritje stroškov sej ob inskega sveta in
odborov.

01003 - Financiranje politi nih strank 4.617,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
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Sredstva so namenjena za financiranje politi nih strank, katerih kandidati oz. kandidatke so na
zadnjih volitvah bili kandidirani za ob inski svet.
Višino izdatka za financiranje politi nih strank, zastopanih v ob inskem svetu, za leta 2012
znižujemo zaradi vsesplošnih var evalnih ukrepov.

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

Financiranje politi nih strank je opredeljeno v 26. lenu Zakona o politi nih strankah, ki
dolo a, da lokalne skupnosti lahko s tem zakonom, financirajo stranke. Omenjeni zakon
dolo a tudi, da stranka lahko pridobi sredstva iz prora una lokalne skupnosti, e je dobila
najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega lana sveta lokalne skupnosti (število
veljavnih glasov : s številom mest v ob inskem svetu x 50 : 100). Višina sredstev, namenjenih
za financiranje politi nih strank, se dolo i v prora unu lokalne skupnosti za posamezno
prora unsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodiš a, da ta ne smejo
presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo
financiranje ob in in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to
leto.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 59.022,00 €
Opis podprograma

Župan s pomo jo podžupana, v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem ob ine
Mežica, skrbi za izvajanje in uresni evanje sprejetih aktov. Dejavnost župana in podžupanov
je prav tako vklju ena v politi ni sitem.

Dejavnost ž upana in podžupanov - podprogram 01019003, vklju uje: nagrada podžupana,
materialni stroški in reprezentanca ter pla a župana.

V letu 2013 bo prednostna naloga ob inskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami,
županom in ob insko upravo) sprejem vseh v programu sprejetih nalog.

Zakonske in druge pravne podlage
- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o lokalnih volitvah,
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi,
- Zakon o volilni kampanji,
- Zakon o samoprispevku,
- Zakon o politi nih strankah,
- Zakon o financiranju politi nih strank,
- Zakon o prepre evanju korupcije,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o sistemu pla v javnem sektorju,
- Zakon o dostopu do informacij javnega zna aja,
- Odlok o pla ah funkcionarjev,
- Zakon o medijih,
- Statut Ob ine Mežica,
- Poslovnik Ob inskega sveta Ob ine Mežica,
- Odlok o grbu, zastavi, ob inskem prazniku in priznanjih v ob ini Mežica,
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- Pravilnik o pla ah ob inskih funkcionarjev in nagradah lanov delovnih teles
ob inskega sveta ter lanov drugih organov ter povra ilih stroškov,

- Odlok o organizaciji in delovnem podro ju Ob inske uprave Ob ine Mežica.

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

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupana.

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

V letu 2013 bo prednostna naloga ob inskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami,
županom in ob insko upravo) sprejem vseh v programu sprejetih nalog .

3000 – ŽUPAN 66.022,00 €

01005 – Pla a župana 46.045,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Prora unska postavka pla a župana vklju uje: pla o župana za poklicno opravljanje funkcije,
dodatek za delovno dobo, prehrano, prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za opravljanje funkcije župana.

01006 - Nagrada podžupana 5.407,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Prora unska postavka nagrada podžupana vklju uje: nagrado podžupana oz. nadomestilo za
nepoklicno opravljanje funkcije, dnevnice za službena potovanja v državi, stroške prevozov v
državi.
V letu 2013 bo prednostna naloga ob inskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami,
podžupanom in ob insko upravo) sprejem vseh v programu sprejetih nalog.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za opravljanje funkcije podžupana.

01007 - Materialni stroški in reprezentanca 7.570,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Iz te prora unske postavke se krijejo izdatki za reprezentanco, stroški telefona, prevozov in
stroški konferenc in seminarjev.

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

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za opravljanje funkcije župana in podžupana.

02- EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
15.244,00 €

Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske
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porabe
Podro je porabe 02 zajema vodenje finan nih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih
financ. V ob ini je na tem podro ju zajeto delovno podro je nadzornega odbora ob ine.

Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja
Konvergen ni program.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

Racionalna in u inkovita poraba javnih financ.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine
Podro je porabe 02 - ekonomska in fiskalna administracija zajema dva glavna programa, in
sicer:
0201 - Makro ekonomsko planiranje in razvojne politike
0202 - Urejanje na podro ju fiskalne politike
0203 - Fiskalni nadzor

0201 - Makr o-ekonomsko planiranje, s premljanj e in nadzor
9.000,00 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0201 ureja podro je fiskalne politike, zajema sredstva za pokrivanje stroškov priprave
projektne in investicijske dokumentacije za projekte, v skladu s strategijo razvoja ob ine.

Dolgoro ni cilji glavnega programa
Dolgoro ni cilj je priprava kvalitetne projektne in investicijske dokumentacije za projekte, ki jih
potrebujemo kot osnovo strategije razvoja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
U inkovita izraba sredstev, kvalitetna dokumentacija.

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike
02007 Razvojni program Ob ine Mežica

02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike 9.000,00 €
Opis podprograma
Podprogram vsebuje stroške priprave projektne in investicijske dokumentacije za strokovne podlage v
Službi za gospodarstvo.

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti

Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Priprava kvalitetne projektne in investicijske dokumentaciji, kazalec pa je število kvalitetnih projektov,
kateri izvirajo iz priprave dokumentacije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Isto kot dolgoro ni cilji podprograma.



38

4003 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 1,729.085,00 €
02007 – Razvojni program Ob ine Mežica 9.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Postavka vsebuje stroške priprave Razvojnega programa Ob ine Mežica za obdobje 2013-2022.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
Projekt :OB074-12-0011 , Razvojni program Ob ine Mežica

0202 - Ure janje na podro ju f iskalne pol i ti ke
1.500,00 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0202 ureja podro je fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov
prodaje terjatev in kapitalskih deležev, pla ilnega prometa in pobiranja ob inskih dajatev.
Podro je fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami, pripravo
predpisov s podro ja pridobivanja ustreznih prora unskih prihodkov in pripravo predpisov za
racionalno rabo prora unskih sredstev. Glavni program zajema tudi sredstva za pokrivanje
stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroškov pla ilnega prometa in stroškov
pobiranja ob inskih dajatev. V okviru programa izvaja pristojni upravni organ naloge
upravljanja s prora unom, s finan nim premoženjem ob ine, z denarnimi sredstvi. Dejavnost
je usmerjena v u inkovito ter racionalno upravljanje z javnimi financami kot celote v vseh
fazah prora unskega ciklusa.

Dolgoro ni cilji glavnega programa
Dolgoro ni cilj programa je izpeljava ciljev reforme javnih financ, ki jo vodi država, v smislu
u inkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami.
Dolgoro ni cilj je tudi prilagajanje odhodkov ob ine razpoložljivim prihodkom in s tem
zmanjševanje možnosti javnofinan nega primanjkljaja, ter zniževanje stroškov financiranja
upoštevajo merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.

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

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

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
0209001 - Urejanje na podro ju fiskalne politike

2000 - Nadzorni odbor
4002 - Ob inska uprava - oddelek za finance

02029001 - Urejanje na podro ju fiskalne politike 1.500,00 €
Opis podprograma

Nadzorni odbor sprejema letni program nadzora in v skladu z njim opravlja nadzor.
Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne
stroške, pla ilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in ostale izdatke, povezane z
dejavnostjo nadzornega odbora.
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Nadzorni odbor je organ ob ine in je najvišji organ nadzora javne porabe v ob ini. V okviru
svoje pristojnosti nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem ob ine,
nadzoruje namembnost in smotrnost porabe prora unskih sredstev in nadzoruje finan no
poslovanje uporabnikov prora unskih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi

- Zakon o javnih financah

- Statut Ob ine Mežica

- Poslovnik Ob inskega sveta Ob ine Mežica
- Pravilnik o pla ah ob inskih funkcionarjev in nagradah lanov delovnih teles

ob inskega sveta, ter lanov drugih organov ter povra ilih stroškov.

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

Osnovni dolgoro ni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem asu
im bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ ob ine na podlagi zakona in statuta ob ine

ter s tem prispeva k u inkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v
ob ini.

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

Zagotovi pogoje za opravljanje funkcije nadzornega odbora.

4002 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 53.955,00 €

02001 - Stroški pla ilnega prometa 1.500,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Ob ina iz te prora unske postavke pokriva stroške terjatev ter kapitalskih deležev in stroške
pla ilnega prometa, saj ob ina pla uje provizijo Upravi Republike Slovenije za javna pla ila,
provizijo Banki Slovenija, vra ila finan ne izravnave, komunalnega prispevka, ter nadomestila
za uporabo stavbnega zemljiš a v primeru, da gre za izpla ila oz. vra ila preve pla anega iz
prora una.

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

Višina sredstev je na rtovana glede na ocenjeno porabo v letu 2012. Vrednost stroška je
odvisna od števila finan nih transakcij v prora unskem letu.

0203 - Fis kalni nadzor 4.744,00 €

Opis glavnega programa
V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno podro je nadzornega odbora
ob ine in ra unovodske, revizijske in svetovalne storitve.
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Dolgoro ni cilji glavnega programa

V program se uvrš ajo naloge nadzornega odbora, kot najvišjega organa nadzora javne
porabe v ob ini Mežica in naloge revizije.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je pravo asna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poro il z
ugotovitvami in priporo ili za izboljšanje poslovanja.

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
2000 - Nadzorni odbor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 4.744,00 €
Opis podprograma

Nadzorni odbor sprejema letni program nadzora in v skladu z njim opravlja nadzor.
Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne
stroške, pla ilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in ostale izdatke, povezane z
dejavnostjo nadzornega odbora.
Nadzorni odbor je organ ob ine in je najvišji organ nadzora javne porabe v ob ini. V okviru
svoje pristojnosti Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem ob ine,
nadzoruje namembnost in smotrnost porabe prora unskih sredstev in nadzoruje finan no
poslovanje uporabnikov prora unskih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakonom o prostorskem na rtovanju
- Statut Ob ine Mežica
- Poslovnik Ob inskega sveta Ob ine Mežica
- Pravilnik o pla ah ob inskih funkcionarjev in nagradah lanov delovnih teles

ob inskega sveta ter lanov drugih organov ter povra ilih stroškov

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

Osnovni dolgoro ni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem asu
im bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ ob ine na podlagi zakona in statuta ob ine

ter s tem prispeva k u inkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v
ob ini

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

Zagotovi pogoje za opravljanje funkcije nadzornega odbora.

2000 NADZORNI ODBOR 4.744,00 €

02004 - Dejavnost nadzornega odbora 2.744,00 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Za leto 2013 je predvidena izvedba nadzorov, ki se podrobno opredelijo s programom dela.
Poleg izvajanja na rtovanih rednih in izrednih nadzorov, bo nadzorni odbor spremljal
poslovanje ob ine in drugih uporabnikov ob inskega prora una ter drugih izvajalcev javnih
služb na podlagi obravnave pripravljenih gradiv in poro il o njihovem poslovanju. Sredstva za
sejnine in nagrade za izvedbo nadzorov so na rtovana skladno s predpisanimi navodili
in ob upoštevanju dolo il Pravilnika o pla ah ob inskih funkcionarjev in nagradah lanov
delovnih teles ob inskega sveta ter lanov drugih organov ter povra ilih stroškov.
Na rtovani so tudi drugi stroški delovanja nadzornega odbora, stroški konferenc, seminarjev.

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

Zagotoviti strokovne in materialne podlage za nemoteno delovanje najvišjega organa nadzora.

02005 - Ra unovodske, revizijske in svetovalne storitve 2.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Za leto 2013 je predvidena izvedba revizije. Sredstva za ra unovodske, revizorske in
svetovalne storitve v višini 2.000,00 € so na rtovana na podlagi opravljene revizije v letu
2012.

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

Zagotoviti strokovne in materialne podlage za nemoteno delovanje revizije.

03-ZUNANJA POLITIKA I N MEDNARODNA POMO
5.977,00 €

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

Splošno podro je Zunanja politika in mednarodna pomo zajema sodelovanje ob in v
mednarodnih institucijah, sodelovanje z ob inami iz tujine in sodelovanje v EU projektih.

Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja

Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Ob ine Mežica.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe
Okrepitev sodelovanja s partnerji iz tujine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba.

0302 - Mednarodno sodel ovanje i n udeležba 5.977,00 €
Opis glavnega programa

Glavni program Mednarodno sodelovanje in udeležba vklju uje sredstva za izvajanje
aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo ob ine ( lanarine mednarodnim
organizatorjem in sodelovanje z ob inami v tujini).

Dolgoro ni cilji glavnega programa
Krepitev mednarodnega sodelovanja ter povezovanje z ob inami in drugimi institucijami
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izven državnih meja na strokovnem in družabnem nivoju. Gre za prenos dobre prakse v
mednarodno okolje in prenos iz mednarodnega okolja.

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

Število skupnih dogodkov s partnersko ob ino Podklošter drugimi sosednjimi ob inami iz
Avstrije.

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
03029002 - Mednarodno sodelovanje ob in

1000 - Ob inski svet

03029002 - Mednarodno sodelovanje ob in 5.977,00 €
Opis podprograma

Povezovanje med regijami in mesti je v Evropi pomembna oblika sodelovanja in povezovanja
posameznikov in institucij. Na ta na in se porajajo nove zamisli, skupni projekti in se krepi
prijateljsko sodelovanje na številnih ravneh, ki imajo pozitivne posledice na razli nih
podro jih in ravneh.

Zakonske in druge pravne podlage
- Pristopna pogodba med državami, lanicami EU in pristopnicami
- Evropska listina o lokalni samoupravi
- Evropska okvirna konvencija o ezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali

oblasti
- Zakon o zunanjih zadevah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Pogodba o partnerstvu z mestom Podklošter
- Dežela pod Peco

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

Dolgoro ni cilj je promocija Mežice in ve ja prepoznavnost ob ine v tujini; odpiranje vrat
gospodarstvu in regiji; spodbujanje turisti nega razvoja; prenos dobrih praks z razli nih
podro ij; vklju evanje v EU projekte. Kazalci uspešnosti pri doseganju teh ciljev so izvedeni
skupni projekti s partnerskimi mesti iz tujine ter vklju enost v EU projekte.

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

Enaki dolgoro nim.

1000 - OB INSKI SVET 53.4276,00 €

03002 - Dežela pod Peco 527,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Ob ine lanice DS Dežela po Peco so si ob ustanovitvi te ezmejne delovne skupine zadale
naloge in cilje spodbujati, podpirati, spremljati ter koordinirati ezmejno sodelovanje in
izvajanje projektov na podro ju gospodarstva, podeželja, izobraževanja, kulture in športa ter
trajnostnega razvoja prostora in okolja.
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Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP

Sre anja na sejah in sodelovanje v skupnih mednarodnih projektih.

03003 - Mednarodno sre anje Podklošter 5.450,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Organizacija sre anj ob anov in predstavnikov društev ter drugih organizacij s partnersko
ob ino Podklošter.

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

Tradicionalna vsakoletna mednarodna sre anja in prireditve.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLO ŠNE
JAVNE STORI TVE 29.901,00 €

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

Podro je porabe 04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste
storitve, ki niso v zvezi z dolo eno funkcijo in ki jih obi ajno opravljajo centralni uradi na
razli nih ravneh oblasti.

V okviru tega podro ja se sredstva namenijo tudi za praznovanje ob inskega praznika in
državnih praznikov, ob inske nagrade in priznanja ter za objave ob inskih predpisov.

Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja
- Strategija e-uprave RS
- Zakon o javnih naro ilih
- Zakon o javnih financah
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in ob in

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe
Zagotovitev pogojev za poslovanje ob inske uprave in funkcionarjev, obveš anje doma e
in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine
0401 - Kadrovska prava
0402 - Objave ob inskih predpisov
0403 - Druge skupne administrativne službe

0401 - Kadrovska uprava 526,00 €
Opis glavnega programa

Glavni program 0401 Kadrovska uprava vklju uje sredstva, povezana s podelitvijo ob inskih
nagrad in priznanj.

Dolgoro ni cilji glavnega programa
Vzpostavitev delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti ob ine tudi s
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podelitvijo nagrad in priznanj

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

Zagotavljanje materialnih pogojev za pla ilo nagrad izbranim nagrajencem v skladu z
Odlokom o grbu, zastavi, ob inskem prazniku in priznanjih v ob ini Mežica.

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

1000 - Ob inski svet

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 526,00 €
Opis podprograma

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, vsako leto objavi javni razpis za
zbiranje predlogov za podelitev ob inskih priznanj in pripravi predlog za odlo anje na seji
ob inskega sveta.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Ob ine Mežica
- Poslovnik Ob inskega sveta Ob ine Mežica
- Odlok o grbu, zastavi, ob inskem prazniku in priznanjih v ob ini Mežica

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

Podeljevanje ob inskih priznanj.

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

Zagotavljanje materialnih pogojev za izpla ilo treh nagrad.

1000 - OB INSKI SVET 53.4276,00 €

04001 - Ob inske nagrade in priznanja 526,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V okviru te prora unske postavke se dejavnosti odvijajo na podlagi Odloka o grbu, zastavi,
ob inskem prazniku in priznanjih v ob ini Mežica.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

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

Število in posledi no izdatek za podelitev nagrad je odvisen od števila predlogov in sprejetih
odlo itev pristojnih organov.

0403 - Druge skupne admi nistrat ivne službe 29.375,00 €

Opis glavnega programa
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Vklju uje sredstva za obveš anje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za
kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z ob inskim premoženjem, kamor spadajo stroški
upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov. Glavni program vklju uje tudi sredstva za
izvajanje in izvedbo ob inskega praznovanja, veseli december.

Dolgoro ni cilji glavnega programa
Zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveš anje doma e
in tuje javnosti o delu organov in institucij preko rednega komuniciranja in ustrezno
vzdrževani poslovni prostori.

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

Zagotavljanje javnosti dela ob inskih organov in institucij ter celovito obveš anje doma e in
tuje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja. Izvedeni protokolarni in drugi
dogodki in proslave. U inkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori.

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveš anje doma e in tuje javnosti
1000 - Ob inski svet

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
1000 - Ob inski svet
4001 - Ob inska uprava

04039003- Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoženjem
4001 - Ob inska uprava

04039001 - Obveš anje doma e in tuje javnosti 9.562,00 €
Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti na podro ju obveš anja doma e in tuje javnosti o delu
ob inskega sveta, župana, ob inske uprave in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je
ob ina.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o medijih
- Uredba o upravnem poslovanju
- Zakon o dostopu do informacij javnega zna aja
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega zna aja
- Zakon o javnih uslužbencih

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

Zagotavljanje javnosti dela ob inskih organov in institucij ter celovito obveš anje doma e in
tuje javnosti o njihovem delu.

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

Cilj je redno obveš anje javnosti o delovanju ob inske uprave in ob inskega sveta preko
razli nih medijev. Kazalec je letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil.
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1000 - OB INSKI SVET 53.4276,00 €

04002 - Objave ob inskih predpisov 4.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sprejeti akti in odlo itve morajo biti v skladu s predpisi objavljeni v Uradnem listu RS,
ob ina pa mora skladno z Uredbo o upravnem poslovanju skrbeti tudi za celostno podobo
ob ine.

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

Izhodiš e za na rtovanje sredstev je poraba v letu 2012.

04014 – Izdelava in vzdrževanje spletnih strani ob ine 5.562,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Ob ina Mežica je jeseni 2012 pri ela s projektom izdelava nove spletne strani www.mezica.si zaradi
slabega stanja obstoje e spletne strani ter premajhnega prostora za nove projekte. Spletno stran izdeluje
podjetje Koring d.o.o. in naj bi za ela z delovanjem že konec leta 2012. Na PP so planirana sredstva za
izdelavo nove spletne strani ter za vzdrževanje ter podporo za spletno stran www.mojaobcina.si/mezica
preko podjetja Prims.

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

Izhodiš e za na rtovanje sredstev je ocena stroškov za tovrstno storitev.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 15.753,00 €
Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenijo za praznovanje ob inskih in državnih praznikov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Odlok o prora unu Ob ine Mežica
- Zakon o lokalni samoupravi

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

Cilj je ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic.
Dolgoro ni cilji so tudi zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb ob anov na obmo ju
ob ine ter sodelovanje ob anov v im ve jem številu pri opravljanju javnih zadev v ob ini.

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

Ohranjanje kulturnih in tradicionalnih vrednot.

1000 - OB INSKI SVET 53.766,00 €

04006 - Stroški praznovanja ob inskih in državnih praznikov 1.350,00 €

http://www.mezica.si
http://www.mojaobcina.si/mezica
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Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Ta postavka vklju uje izdatke za proslave (državne, ob inske, druge prireditve), katerih
organizatorka je Ob ina Mežica.

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

Sredstva se na rtujejo glede na število predvidenih prireditev in podatkov o višini stroškov iz
preteklih let.

3000 – ŽUPAN 66.022,00 €

04005 - Pokroviteljska dejavnost 7.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V tej prora unski postavki so zajeti stroški pokroviteljske dejavnosti župana. Župan lahko po
svoji presoji, v skladu s sklepom ob inskega sveta posamezniku ali društvom, podeli
sredstva v višini do 200 €.

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

Pomo društvom in posameznikom pri izvedbi razli nih prireditev ob inskega pomena.

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN SPLOŠNE ZADEVE 1.691.181,00 €

04010 - Ob inska praznovanja 6.953,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Ob ina Mežica namenja za izdatke ob ob inskih prireditvah: za založniške in tiskarke
storitve, stroške oglaševalskih storitev, izdatke za reprezentanco, za avtorske honorarje.

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

Izhodiš e za na rtovanje sredstev je ocena porabe v preteklem letu.

04013 – Sre anje starostnikov nad 75 let 450,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Ob ina Mežica namenja za izdatke, ob vsakoletnem sre anju starostnikov, ki ga skupaj
pripravita ob ina in OORK Mežica, sredstva v višini 500,00 €.

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

Izhodiš e za na rtovanje sredstev je ocena porabe v preteklem letu.
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04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoženjem
4.060,00 €

Opis podprograma

V tem podprogramu so vklju eni stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, izdatki za pravno
zastopanje ob ine, stroški notarjev in drugo.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS št.: 72/93 in spr.)
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS št.: 79/99 in spr.)
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS,

št. 86/2010)
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in ob in (Ur .list RS št. 84/2007)

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

Dolgoro ni cilji podprograma je redno pla ilo cenitev, notarskih storitev ter ostalih stroškov.

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

Teko e pla ilo stroškov, avtorskih honorarjev ter podjemnih pogodb.

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN SPLOŠNE ZADEVE 1,691.181,00 €

04007 - Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov 3.460,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Pla ilo notarskih storitev pri prodaji ob inskega premoženja ali storitev odvetnikov po ceniku. Sem
spadajo tudi odškodnine zaradi sodnih postopkov.

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

Pri izra unu potrebnih sredstev se upošteva ocena predvidenih stroškov, ki bodo nastali pri overjanju
prodajnih pogodb ter ostalih storitev.

04012 - Avtorski honorar, cenitve 600,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavk e

V prora unsko postavko spada pla ilo uradnih cenitev ter razna strokovna mnenja sodnega
cenilca.

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

Pri izra unu potrebnih sredstev se upošteva ocena predvidenih prodaj ob inskega
premoženja za katera bo potrebna cenitev.
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 293.351,00 €
Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske
porabe

Navedeno podro je zajema tiste dejavnosti, katere ob inske službe opravljajo skupno za vse
ali ve ino prora unskih uporabnikov na strokovnem podro ju kadrovske uprave, stvarnega
premoženja in drugih skupnih zadev.
Ob ine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno
urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe
Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni
porabi prora unskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine
0601 - Delovanje na podro ju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
0603 - Dejavnost ob inske uprave

0601 - Del ovanje na podro ju l okalne samouprave ter
koordinaci ja vl adne i n l okalne ravni

6.944,00 €
Opis glavnega programa

Glavni program se nanaša na podro je lokalne samouprave ter na procese usklajevanja
razvojnih aktivnosti in programiranja razvoja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

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

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

Cilji: sodelovanje v združenju lokalnih skupnosti ter pri razvojnih združenjih na lokalnem in
regionalnem nivoju.
Kazalci: število skupnih sre anj

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1000 - Ob inski svet
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

1000 - Ob inski svet

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 494,00 €

Opis podprograma
Zakon o lokalni samoupravi v 6. lenu dolo a, da samouprave lokalne skupnosti med seboj
prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega
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pomena. V ta namen se med drugim lahko povezujejo v skupnost, zveze in združenja.
Na podlagi teh dolo b sta bili v Sloveniji ustanovljeni dve združenji in sicer Skupnost ob in
Slovenije s sedežem v Mariboru, in Združenje ob in Slovenije s sedežem v Ljubljani. Obe
združenji imata lastnost reprezentativnega združenja.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Evropska listina o lokalni samoupravi
- Statut Skupnosti ob in Slovenije

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

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

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

Cilji:
- redna udeležba na skupnih sestankih združenja ob in z namenom hitrejšega reševanja
problemov, s katerimi se sre ujejo ob inske uprave na lokalni ravni kot tudi v relaciji z vlado
in vladnimi službami.
Kazalci:
- prisotnost na sejah Skupnosti ob in Slovenije v odstotkih.

1000 - OB INSKI SVET 53.4276,00 €

06015 - lanarine v Skupnosti Slovenskih ob in 494,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Ob ina Mežica je lanica Skupnosti ob in Slovenije, ki je reprezentativno združenje
predvsem ve jih ob in v Sloveniji.

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

Izhodiš e je višina lanarine v letu 2012.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 6.450,00 €
Opis podprograma

V skladu z zakonodajo se ob ine projektno združujejo na nivoju obmo ja in regije. Na ta
na in so vzpostavljena obmo na in regionalna partnerstva s ciljem hitrejšega razvoja in
lažjega doseganja opredeljenih ciljev celotnega obmo ja oz. regije.

Zakonske in druge pravne podlage
- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Koroška
- Program dela RRA 2013

Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
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Zagotavljanje vzdržnega razvoja, varovanje okolja in razvoj infrastrukture.
Razvoj gospodarstva.
Razvoj loveških virov.
Krepitev identitete regije.
Kazalci teko a koordinacija med Koroškimi župani.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Cilji seje Sveta Koroške regije.

1000 - OB INSKI SVET 53.427,00 €

06001 - Delovanje regionalne razvojne agencije 6,450,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

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

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

Izhodiš a za izra un predloga pravic porabe je program dela RRA 2013, ki je razdeljen na ve
podro ij, pri katerih ob ine sodelujejo s svojimi finan nimi sredstvi: regionalni razvoj in
štipendiranje, ter program razvoja podeželja.

0603 - Dejavnost ob inske uprave 286.407,00 €
Opis glavnega programa

Glavni program vklju uje sredstva za delovanje ob inske uprave.

Dolgoro ni cilji glavnega programa
Osnovni dolgoro ni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter zagotoviti
dobro organiziranost služb in gospodarno porabo prora unskih sredstev.

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

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

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
06039001 - Administracija ob inske uprave

4001 - Ob inska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve
5000 - Skupna ob inska uprava

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

4001 - Ob inska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve
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06039001 - Administracija ob inske uprave 269.937,00 €
Opis podprograma

Podprogram obsega pla e zaposlenih in materialne stroške za ob insko upravo in skupno
ob insko upravo.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o javnih financah
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o dostopu do informacij javnega zna aj
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru
- Zakon o ob inskem redarstvu
- Zakon o prekrških
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o varstvu javnega reda in miru
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Odloki ob in ustanoviteljic

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

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

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

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in u inkovito izvajanje zastavljenih nalog.

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN SPLOŠNE ZADEVE 1.691.181,00 €

06002 - Pla e zaposlenih v ob inski upravi 198.316,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
V okviru postavke pla e in dodatki so vklju eni teko i odhodki za: pla e in dodatke,
izpla ilo regresa za letni dopust, povra ila in nadomestila pla (povra ilo stroškov
prehrane med delom in prevoza na in z dela), premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, delovno uspešnost in nadurno delo, izpla ilo jubilejnih nagrad,
odpravnih in solidarnostnih pomo i ter odvajanje vseh predpisanih prispevkov.
Potreben obseg sredstev za pla e, prispevke za delodajalca se na rtuje na podlagi veljavnih
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predpisov, ki so v uporabi za dolo itev in obra un pla .

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Kot izhodiš e pri izra unu potrebnih sredstev je bil upoštevan kadrovski na rt za leto 2013.
Pravne podlage:

- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih

javne uprave in v pravosodnih organih
- Zakon o sistemu pla v javnem sektorju
- Pravilnik o napredovanju v državni upravi
- Dogovor o ukrepih na podro ju pla v javnem sektorju
- Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave

in pravosodnih organih.

06003 - Drugi izdatki zaposlenim 5.124,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Iz te prora unske postavke se krijejo izdatki za izpla ilo jubilejnih nagrad in odpravnin ob
upokojitvi, v skladu s kolektivno pogodbo.

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

Zagotavljanje pravic iz delovno-pravne zakonodaje.

06005 - Materialni stroški ob inske uprave 54.321,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Dejavnosti v okviru prora unske postavke so na rtovane tako, da omogo ajo nemoteno
izvrševanje nalog ob inske uprave. Vklju ujejo predvsem zagotavljanje primernih delovnih
pogojev. Sredstva so namenjena za izdatke pisarniški material in storitve, za posebni material
in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za pla ilo prevoznih stroškov za
službena potovanja ter za druge operativne odhodke.

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

Kot izhodiš e za dolo itev predloga prora unske porabe je bila upoštevana ocenjena višina
stroškov, ki bodo nastali z delovanjem skupne uprave, ob upoštevanju zahteve po
racionalizaciji stroškov poslovanja.

Postavka vklju uje tudi del skupnih stroškov uporabe prostorov ob ine Mežica, kateri se
krijejo iz dogovorjenega pavšalnega nadomestila.

5000 - SKUPNA OB INSKA UPRAVA 12.176,00 €
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06014 - Materialni stroški skupne ob inske uprave 2.070,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Prora unska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne ob inske uprave
Medob inski inšpektorat Koroške in sicer za pokrivanje stroškov energije, vode, komunalnih
storitev in komunikacij, za prevozne stroške in storitve, za izdatke za službena potovanja, za
teko e vzdrževanje, za poslovne najemnine in zakupnine ter za druge operativne odhodke, ki
nastajajo pri opravljanju nalog organa skupne ob inske uprave
Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje

preko NRP
Višina potrebnih sredstev se je dolo ila na podlagi razdelilnikov stroškov, po klju u
števila prebivalcev posamezni ob ini.

06016 - Pla e delavcev skupne ob inske uprave 6.106,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V okviru te postavke so predvidena sredstva za pla e in druge izdatke zaposlenih ter za
prispevke za socialno varnost zaposlenih v organu skupne ob inske uprave Medob inski
inšpektorat Koroške.
Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje

preko NRP
Višina potrebnih sredstev se je dolo ila na podlagi razdelilnikov stroškov, po klju u
števila prebivalcev posamezni ob ini.

06017 - Materialni stroški skupne ob inske uprave – redarstvo

1.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Prora unska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne ob inske uprave -
redarstvo in sicer za pokrivanje stroškov energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, za prevozne
stroške in storitve, za izdatke za službena potovanja, za teko e vzdrževanje, za poslovne najemnine in
zakupnine ter za druge operativne odhodke, ki nastajajo pri opravljanju nalog organa skupne ob inske
uprave

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Višina potrebnih sredstev se je dolo ila na podlagi razdelilnikov stroškov, po klju u števila prebivalcev
posamezni ob ini.

06018 - Pla e delavcev skupne ob inske uprave - redarstvo

3.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
V okviru te postavke so predvidena sredstva za pla e in druge izdatke zaposlenih ter za
prispevke za socialno varnost zaposlenih v organu skupne ob inske uprave redarske službe.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Višina potrebnih sredstev se je dolo ila na podlagi razdelilnikov stroškov, po klju u
števila prebivalcev posamezni ob ini.
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje ob inske uprave 12.470,00 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za pokrivanje teko ih stroškov obratovanja, za
zavarovanje objektov in motornih vozil, za teko e in investicijsko vzdrževanje poslovnih
prostorov ter za program modernizacije uprave.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi

- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- Zakon o izvrševanju prora una
- Zakon o javnih naro ilih

- Odlok o organizaciji in delovnem podro ju Ob inske uprave Ob ine Mežica

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

Ohranitev uporabne vrednosti objektov in službenih vozil.
Zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami.
Zavarovano premoženje pred naravnimi in drugimi nesre ami.

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

Vzdrževana ostala oprema in zgradbe, v katerih deluje ob inska uprava.
Dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo.
Zavarovano premoženje ob ine.

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRU ŽBENE DEJAVNOSTI
IN SPLOŠNE ZADEVE 1.691.181,00 €

06006 - Teko e vzdrževanje upravnih prostorov 9.470,00
€
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za teko e obratovanje in vzdrževanje poslovne stavbe, v
kateri deluje ob inska uprava, ter za gospodarjenje s premoženjem, s katerim upravlja
ob inska uprava.

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

Kot izhodiš e za dolo itev predloga prora unske porabe se upošteva ocena porabe sredstev na
tej postavki v letu 2012.
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06009 - Nakup druge opreme (ra unalniki, telekomunikacijska oprema)

3.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Gre za izdatke za nakup osnovnih sredstev, kot je strojna ra unalniška oprema,
telekomunikacijska oprema, avdiovizualna oprema, licen na programska oprema za potrebe
ob inske uprave.

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

Izhodiš e za planiranje potrebnih sredstev so izražene potrebe po nabavi osnovnih sredstev
manjše vrednosti zaposlenih v ob inski upravi.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKI H
51.392,00 €

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

Podro je 07 - Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike
sistema zaš ite, obveš anja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesre .

Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesre ami v letih 2009
do 2015.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe
Dolgoro ni cilji so usposabljanje enot in služb civilne zaš ite ter usposobljenost in
opremljenost poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaš ite in
reševanja v ob ini Mežica.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre ami

0703 - Varst vo pred naravnimi i n drugimi nesre ami
51.392,00 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0703 - Civilna zaš ita in protipožarna varnost vklju uje sredstva za izvedbo
programa varstva pred naravnimi in drugimi nesre ami in programa varstva pred požarom.

Dolgoro ni cilji glavnega programa
- enkrat letno opraviti preverjanje znanja obeh ekip prve pomo i v okviru priprav za

regijsko tekmovanje ekip PMP,.
- pridobiti nove pripadnike za ekipe PMP in jih usposobiti v 70 urnem te aju, ki jih

vsako leto prireja RK Slovenije v enem od krajev na Koroškem.
- Ob inski štab CZ opremiti s prenosnim ra unalnikom in GPS postajo, preglednimi

kartami ob ine, posebno še ogroženih obmo ij. OŠ potrebuje tudi radijsko postajo, ki
se naj po možnosti nabavi v povezavi z mežiškimi radioamaterji.

- Za pripadnike CZ je pomembno usposabljanje in izobraževanje na podro ju varstva
pred naravnimi in drugimi nesre ami, še posebej to velja za štab CZ ob ine. Enkrat
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letno naj bi izvedli vajo za usposobljenost štaba, lani naj se udeležujejo posameznih
seminarjev na Igu, organiziranih prav za ob inske štabe CZ.

- lani štaba si naj ogledajo ogrožena obmo ja v svoji ob ini, sodelujejo naj s
sosednjimi štabi, posebno s tistimi, ki ž e imajo izkušnje z naravnimi ali drugimi
nesre ami.

- Sile in sredstev za zaš ito in reševanje naj bodo im bliže skupaj. S tem je
komunikacija in organizacija v kriznih razmerah lažja in hitrejša. CZ ob ine Mežica je
locirana v GD Mežica, ki ima primerne prostore za delovanje pripadnikov CZ v
slu aju aktiviranja pri nesre i (garaže, dvorana, sanitarije).

- zagotoviti se morajo finan na sredstva za sanacijo nevarnih plazov in hudournikov
ter urejanje vodotokov.

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

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

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
07039001 Pripravljenost sistema za zaš ito, reševanje in pomo

4001- Ob inska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve
07039002 Delovanje sistema za zaš ito, reševanje in pomo

4001- Ob inska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve

07039001 - Pripravljenost sistema za zaš ito, reševanje in pomo 3.992,00 €
Opis podprograma

Podprogram zajema usposabljanje enot in služb civilne zaš ite, stroške operativnega
delovanja enot in služb civilne zaš ite, opremljanje enot in služb civilne zaš ite, usposabljanje
in opremljanje društev in drugih organizacij in druge nastanitve prebivalstva v primeru
naravnih nesre ali izrednih dogodkov.

Zakonske in druge pravne podlage
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesre ami v

letih 2009 do 2015
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre ami

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaš ito, reševanje in
pomo

- Program dela Civilne zaš ite
- Program usposabljanj in vaj na podro ju zaš ite in reševanja

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

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesre ami temelji na odgovornosti državnih
organov in lokalnih skupnosti za prepre evanje, odpravljanje nevarnosti in za pravo asno
ukrepanje ob nesre ah.
Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesre ami
kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev

V ob inski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:
- spremljanje nevarnosti;
- obveš anje prebivalcev o nevarnostih;
- izvajanje zaš itnih ukrepov;
- razvijanje osebne in vzajemne zaš ite;
- izdelovanje ocen ogroženosti;
- izdelovanje na rtov zaš ite in reševanja;
- organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje ob inskih sil za zaš ito;
- reševanje in pomo .

Ob ine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaš ite, reševanje in pomo i na svojem
obmo ju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesre .

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE 1.691.181,00 €

07001 - Usposabljanje enot in služb civilne zaš ite 500,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Temeljne naloge v letu 2013 bodo predvsem priprava podatkov za izdelavo preostalih na rtov
zaš ite in reševanje ter dopolnitev (ažuriranje) že izdelanih na rtov, osnovno in dopolnilno
usposabljanje lanov štaba CZ, komandnega kadra in ostalih pripadnikov CZ, posebno še
poverjenikov in njihovih pomo nikov. Usposobiti vsaj eno ekipo za sodelovanje na regijskem
tekmovanju ekip PMP, vzdrževanje sistema za javno alarmiranje, varstvo pred požari v
naseljih in naravnem okolju. Najti na in, kako pridobivati nove kadre v enote civilne zaš ite v
ob ini Mežica.

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

Župan je v skladu z zakonodajo imenoval Ob inski štab CZ ob ine Mežica, ki je pripravil in
sprejel Srednjero ni program varstva pred naravnimi in drugimi nesre ami v ob ini Mežica
(2009 - 2013). S tem programom so opredeljene temeljne in prednostne naloge, v okviru
katerih se bodo opredelile vsakoletne redne dejavnosti na podro ju zaš ite in reševanja.

07002 - Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaš ite 1.079,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Za nemoteno delovanje enot in službe civilne zaš ite namenjamo sredstva v višini 1.079,00 €.
Sredstva v okviru te prora unske postavke namenjamo za potrebe, pla ila po podjemnih
pogodbah, pisarniškega materiala, stroške komunalnih storitev, energije, vode
komunikacij za pisarno in skladiš e, ki ju uporabljajo predstavniki CZ v gasilskem domu
Mežica.

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

Poslovni na rt civilne zaš ite, ponudbeni predra uni, naro ilnice.

07003 - Opremljanje enot in služb civilne zaš ite 2.000,00 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Za opremljanje enot in služb civilne zaš ite namenjamo sredstva v višini 2.000,00 €. Sredstva
v okviru te prora unske postavke namenjamo za nakup opreme, ki jo predstavniki
CZ potrebujejo v okviru svojega delovanja.

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

Poslovni na rt civilne zaš ite, ponudbeni predra uni, naro ilnice.

07008 - Reševalni psi 188,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Osnovna dejavnost je šolanje psov v reševalne namene (iskanje pogrešanih v naravi, v
ruševinah in plazovih). Za tovrstno delo ima društvo usposobljenih ve vodnikov z
reševalnimi psi. Vsi vodniki so tudi teoreti no usposobljeni iz znanj: nevarnosti v gorah,
teorije ruševin veterinarske prve pomo i, prve pomo i ponesre encu, radijskih zvez,
orientacije in navigacije na terenu, vrvne tehnike in psihologije psov.
Osnovna priprava tima - vodnika s psom zahteva le, da sta štirinožec in njegov vodnik
navezana eden na drugega in si medsebojno zaupata. Pes mora tako varno in zanesljivo
premagovati razne ovire (hojo po lestvi in zibajo i gredi, se splaziti skozi tunel, preko
gugalnice ipd.), za to pa sta osnovna pogoja tudi poslušnost in vodljivost na daljavo. Naravne
danosti psov (izreden sluh in voh) le usmerijo v želene aktivnosti, ko jih šolajo za iskanje
pogrešanih oseb.

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

Kot izhodiš e za dolo itev predloga prora unske porabe se upošteva ocena porabe sredstev na
tej postavki v letu 2012.

07012 – Radioklub 225,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Osnovna dejavnost je vzpostavljanje radijskih zvez.

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

Kot izhodiš e za dolo itev predloga prora unske porabe se upošteva ocena porabe sredstev na
tej postavki v letu 2012.

07039002 - Delovanje sistema za zaš ito, reševanje in pomo 47.400,00 €
Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnost gasilskih društev, dejavnost
ob inske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financirane
tudi s sredstvi požarne takse), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi
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- Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre ami in podzakonski predpisi
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesre ami v

letih 2009- 2015
- Razvojni program požarnega varstva
- Pogodba o opravljanju javne gasilske družbe v Ob ini Mežica
- Pogodba o sofinanciranju nalog tehni nega reševanja
- Aneks k Pogodbi o sofinanciranju nalog tehni nega reševanja

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

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

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

Glavne usmeritve pri osnovni dejavnosti so še naprej stalna pripravljenost PGD Mežica,
spremljanje signala preko avtomatskega javljanja, obveš anje, alarmiranje in organiziranje
prostovoljnega gasilskega društva ter Koroškega gasilskega zavoda, vodenje in usposabljanje
mlajših in lanskih ekip, izobraževanje.
Dopolnilna oz. preventivna dejavnost: pri tej dejavnosti so glavne usmeritve pregled
gasilnikov, hidrantov, izdelovanje na rtov zaš ite in reševanja, servisiranje gasilskih vozil in
opreme
Glavni cilji na podro ju intervencij so gašenje požarov, reševanje pri naravnih in drugih
nesre ah, reševanje pri ekoloških nesre ah, reševanje pri nesre ah na cesti, reševanje ob
nezgodah v industriji, pomo pri reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z drugimi
gasilskimi enotami sosednjih ob in.

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN SPLOŠNE ZADEVE 1,691.181,00 €

07006 - Gasilsko društvo Mežica 19.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V okviru prora unske postavke je opredeljena dejavnost ob inskega gasilskega društva, ki
skrbi za vzdrževanje gasilskega doma, za delovanje gasilskega društva ter za pokritje splošnih
stroškov delovanja (obletnice, tekmovanja, izobraževanja, delo z veterani, stroški intervencij,
delo z mladino in s lani, ipd).

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

Izhodiš a za financiranje gasilskega društva so podana v planu dela gasilskega društva. Z
gasilskim društvom in Koroškim gasilskim zavodom, se vsako leto sklene pogodba o
opravljanju javne gasilske službe v Ob ini Mežica in Aneks k Pogodbi o sofinanciranju nalog
tehni nega reševanja.

07007 - Investicije v gasilska vozila in opremo 19.000,00 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V okviru navedene prora unske postavke se sredstva namenjajo za opremljanje enot
Gasilskega društva Mežica. V skladu z Uredbo se morajo gasilske ekipe, ki sodelujejo v
požarih opremiti s posebnimi negorljivi oblekami. Sredstva se namenjajo v obsegu, ki
zagotavlja nemoteno izvajanje javne službe gasilstva in nakup opreme (financirane tudi s
sredstvi požarne takse, ostalo pa iz prora unskih sredstev).

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
OB 074-07-003 – Nakup gasilskega vozila in opreme

07010 - Gasilski zavod Ravne 1.400,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Koroški gasilski zavod oz. poklicni gasilci, ki so zaposleni v zavodu poleg požarne varnosti
opravljajo naloge zaš ite in reševanja ob prometnih, industrijskih in drugih nesre ah, pri
katerih so prisotne nevarne snovi, naloge tehni nega reševanja in druge naloge zaš ite ter
reševanja širšega pomena. Pri reševanju v nesre ah delujejo na obmo ju Mežiške in
Mislinjske doline ter v delu Dravske doline. Za Koroški gasilski zavod v letu 2013
namenjamo sredstva v višini 1.400,00 € za teko e sofinanciranje zavoda.

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

Izhodiš e za dolo itev obsega financiranja za Koroški gasilski zavod so predvsem naloge
zaš ite in reševanja, ki jih poklicna gasilska enota izvaja na obmo ju Mežiške doline. Kazalci
uspešnosti zavoda pa se merijo z  u inkovitim in pravo asnim posredovanjem poklicne
gasilske enote ob naravnih in drugih nesre ah, ki se zgodijo tako na obmo ju ob ine Mežica,
kot tudi v sosednjih ob inah.

07013 – Nakup opreme Gasilski zavod Ravne 8.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V okviru navedene prora unske postavke se sredstva namenjajo za nabavo novega
ve jega tehni nega gasilskega vozila s pripadajo o opremo za reševanje z višine (z avto
lestvijo oz. ploš adjo). Nakup vozila z vso potrebno reševalno opremo je predviden kot
investicija, nakup bo izveden na podlagi javnega razpisa. Investitor projekta je Koroški
Gasilski zavod.

Splošni cilj investicije je izboljšati pogoje za izvajanje ukrepov požarne varnosti, zaš ite in
reševanja ter tako prispevati k ve ji varnosti prebivalcev in premoženja na obmo ju delovanja
Gasilskega zavoda Ravne in s tem tudi drugih služb, ki delujejo na podro ju zaš ite in
reševanja.

Neposreden cilj investicije je zagotovitev nujno potrebnega ve jega tehni nega gasilskega
vozila s pripadajo o opremo za reševanje z višine, ki je prvenstveno namenjeno reševanju
ljudi in živali in premoženja iz porušenih objektov, prometnih in delovnih nesre .

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
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OB074-12-0027 – Nabava opreme za Gasilski zavod Ravne

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.150,00 €

Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe
Podro je zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na
prometno varnost in splošno varnost v ob ini. Dejavnosti se izvajajo na podlagi podro ne
zakonodaje, Nacionalnega programa varnosti in posami nih programov na podro ju prometne
vzgoje.

Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja
Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2007 - 2011 "Skupaj za ve jo varnost
na lokalni ravni" in posami ni programi.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe
- Dvig prometno varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od
na rtovanja, izvedbe vzdrževanja in nadzora,
- z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne - slabe na ine vedenja v prometu in
posredno zmanjšanje števila prometnih nesre .
- Vplivanje na varnostno zavest prebivalcev in posredno zmanjšanje števila varnostnih
problemov v ob ini

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine
0802 - Policijska in kriminalisti na dejavnost

0802 - Policijska in kriminalisti na dejavnost 1.150,00 €
Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v ob ini, zaradi zagotovitve izvajanja aktivnosti,
ki izobražujejo in osveš ajo udeležencev cestnega prometa in na splošno ob ane s tem prispevajo k
njihovi im bolj varni udeležbi v prometu in pove anju ob utka varnosti v svojem okolju.

Dolgoro ni cilji glavnega programa
im ve ja varnost vseh udeležencev v cestnem prometu in na splošno ve ja varnost v lastnem okolju ter

posredno manj prometnih nezgod in manj varnostnih problemov v ob ini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dose i rasto i trend števila udeležencev pri aktivnostih izobraževanja in osveš anja ( napram preteklemu
obdobju) in padajo i trend prometnih nezgod in varnostnih problemov na obmo ju ob ine.

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
08029001 - Prometna varnost
08029002 - Notranja varnost
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08029001 - Prometna varnost 850,00 €
Opis podprograma

V podprogram so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, kar pomeni predvsem obveš anje in osveš anje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig
prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu.
V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za
izboljšanje prometne varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage
" Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/2007 - UPB, z dopolnitvami)
" Zakon o cestah (Ur. list RS, št. 109/2010)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa , (ZVCP-1G,
Uradni list RS, št. 36/10) in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi,

" Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2007 - 2011 "Skupaj za ve jo
varnost" in posami ni programi.
" Odlok o ustanovitvi in nalogah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Ob ine
Mežica, Uradni list RS št. 118/2008

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

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

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

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vklju eno im ve je število
udeležencev, predvsem otrok. Kazalci so vklju itev im ve jega števila mladostnikov in ostalih
udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s im ve
subjekti, posreden kazalec pa je manjše število prometnih nesre v cestnem prometu

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN SPLOŠNE ZADEVE 1,691.181,00 €

08002 - Zagotavljanje prometne varnosti (prvi šolski dan) 850,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sem sodijo dejavnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Njegova naloga je
predvsem vzpodbujanje in pospeševanje prometne vzgoje, izobraževanje in obveš anje
udeležencev cestnega prometa ter razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv.
Svet sodeluje tudi pri aktivnostih, povezanih s pripravo in izvajanjem programov za varnost
cestnega prometa. Glavna naloga pa je izvedba preventivnih aktivnosti ob za etku šolskega leta
kot tudi med letom , po preteku šolskih po itnic - organizirano varovanje poti v šolo v
prvih dneh šolskega leta. Izvedba preventivnih aktivnosti naj bi vklju evala vse strukture
udeležencev cestnega prometa, s poudarkom na vzgoji naših najmlajših.
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Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Stroški so izra unani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem letu.

08029002 - Notranja varnost 300,00 €
Opis podprograma

V podprogramu so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sosveta policijske postaje Ravne
na Koroškem in Ob ine Mežica, kar pomeni predvsem obveš anje in osveš anje ter ostale
preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture in samozaš itne zavesti prebivalcev
ob ine. V ta sklop sodi tudi sodelovanje s uniformirano policijo in njenimi strokovnimi
službami , s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter im ve drugimi subjekti, ki
na kakršenkoli na in sodelujejo pri zagotovitvi ve je varnosti cestnega prometa ter na splošno
varnosti v ob ini..

Zakonske in druge pravne podlage
" Zakon o policiji , ZPol-UPB1, ( Ur. list RS št.:110/2003 )
" Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/2007 - UPB, z dopolnitvami)
" Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa , (ZVCP-1G,
Uradni list RS, št. 36/10) in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi, Zakon o varstvu
javnega reda in miru (Uradni l. RS št. 70/06 )
" Akt o ustanovitvi SOSVET-a Policijske postaje Ravne na Koroškem in Ob ine Mežica z dne
09.06.1999 in poslovnik Sosveta

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

Dvig prometno varnostne kulture in samozaš itne zavesti prebivalcev ob ine z vzgojo in
izobraževanjem.
Vplivanje na varnostno zavest prebivalcev in posredno zmanjšanje števila varnostnih problemov
v ob ini
Kazalci so: vklju itev im ve jega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja
v prometu s strani udeležencev cestnega prometa ter zmanjšanje števila varnostnih problemov v
ob ini

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

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vklju eno im ve je število
udeležencev, predvsem otrok.
Kazalci so: vklju itev im ve jega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja
v prometu s strani udeležencev cestnega prometa ter zmanjšanje števila varnostnih problemov v
ob ini.

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN SPLOŠNE ZADEVE 1,691.181,00 €

08001 - Delovanje sosveta za varnost 300,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sem sodijo dejavnosti Sosveta policijske postaje Ravne na Koroškem in Ob ine Mežica, kar
pomeni predvsem obveš anje in osveš anje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig
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samozaš itne zavesti prebivalcev ob ine. V ta sklop sodi tudi sodelovanje s uniformirano
policijo in njenimi strokovnimi službami , s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
ter im ve drugimi subjekti, ki na kakršenkoli na in sodelujejo pri zagotovitvi ve je splošne
varnosti v ob ini. Glavne naloge sosveta bodo predvsem na zaznavanju in obravnavanju
varnostno negativnih pojavov na obmo ju Ob ine ter preventivnem delovanju.

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

Stroški so izra unani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem letu.

10 - TRG DELA IN DELOVNI P OGOJI 2.500,00 €
Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske
porabe

Podro je zajema naloge aktivne politike zaposlovanja v smislu vzpodbujanja odpiranja novih
delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja

- Resolucija o nacionalnem program socialnega varstva
- Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007-2013.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe
- zmanjševanje deleža brezposelnih oseb,
- ohranjanje delovnih zmožnosti najtežje zaposljivih skupin brezposelnih oseb in
- spodbujanje brezposelnih k aktivnejšemu iskanju zaposlitev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Akt ivna poli t ika zapos lovanja 2.500,00 €
Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja vklju uje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih
mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih
del na podro jih, ki se financirajo iz ob inskega prora una (socialno-varstvenih,
izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih), oziroma sredstva za
financiranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in
prepre evanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Za usklajevanje potreb na trgu dela so predvidene naslednje dejavnosti oz. ukrepi:
- razvoj zaposlitvenih programov in programov razvoja loveških virov,
- aktivno vklju evanje v programe aktivne politike zaposlovanja,
- izboljšanje izobrazbe strukture brezposelnih,
- oblikovanje ustrezne štipendijske politike,
- uvajanje programov za zmanjševanje števila brezposelnih in
- razvoj in uvajanje alternativnih programov prepre evanja in zmanjševanja neskladij na

trgu dela.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni izvedbeni cilji:
- nadaljevanje aktivne politike zaposlovanja v skladu z veljavno zakonodajo,
- pove ati število novih zaposlitev na obmo ju ob ine,
- zmanjšati socialno ogroženost in stiske brezposelnih in
- zmanjševati dodeljevanja socialnih pomo i na drugi strani.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število zaposlenih na obmo ju ob ine Mežica

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
10039001 - Pove anje zaposljivosti
4001- Ob inska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve

10039001 - Pove anje zaposljivosti 2.500,00 €
Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Dolgoro ni cilji podprograma so :
- aktivirati brezposelne osebe in njihovo socializacijo,
- ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter
- spodbujanje razvoja novih delovnih mest.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število aktiviranih brezposelnih oseb in
- število novih delovnih mest.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj:
- pove ati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število zaposlenih brezposelnih oseb na trgu dela.

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN SPLOŠNE ZADEVE 1,691.181,00 €

10001 - Javna dela 2.500,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
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Program javnih del, ki se izvaja v okviru aktivne politike zaposlovanja in število vklju enih
oseb za prora unsko obdobje dolo i Vlada RS. Sredstva za izvajanje programov javnih del pa
zagotavlja Zavod RS za zaposlovanje in naro nik javnih del (ob ina).

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

Zagotovljena sredstva v višini 2.500,00 € predstavljajo sredstva za kritje stroškov razlike pla
za udeležence, regres za letni dopust za udeležence in dodatno zagotovitev za obra un in
izpla ilo prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonom za tiste za udeležence, katerih
pla a ne dosega minimalne pla e.

11 KM ETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
50.702,00 €
Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva,
gozdarstva in podeželja na obmo ju ob ine. Zato podro je porabe zajema aktivnosti, ki se
nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja.
Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja

· Strategija razvoja ob ine Mežica
· Pravilnik za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Ob ini Mežica
· Izvedbeni na rt Lokalne akcijske skupine

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine

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

1102 - Progra m refor me k met ij st va in ž ivi ls tva 16.141,00|€
Opis glavnega programa

Ob ina Mežica v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na razli nih podro jih
delovanja, in sicer:

· intervencije v kmetijstvo, gozdarstvo in podeželju, ki spadajo v okvir t.i. državnih pomo i, ki
jih ureja Zakon o spremljanju državnih pomo i, in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi
pogoji, ki jih dolo a Pravilnik o dodelitvi pomo i za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v ob ini Mežica (Ur. list RS, št. 120/2007) ter potrdi Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za finance;

· razvojni projekti in aktivnosti na podro ju razvoja podeželja.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

· ohraniti kulturno in bivanjsko dediš ino podeželskega prostora,
· spodbuditi u inkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva,
· izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev,
· spodbuditi delovanje društev in zvez v kmetijstvu.

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

Cilji
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· v skladu z vsebinskim in asovnim planom izvedeni planirani projekti in programi;

Kazalci
· število z vsebinskim in asovnim planom izvedenih planiranih projektov in programov;

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo ij

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 10.000,00 €
Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednje naloge razvoja in prilagajanja podeželskih obmo ij:
· spodbujanje prestrukturiranja, tehnološke prenove, specializacije okolju prijazne osnovne

kmetijske proizvodnje,
· spodbujanje razvojnih aktivnosti na podeželju,
· spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
· celostna obnova vasi in razvoj podeželja,
· izvajanje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijske dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

· Zakon o kmetijstvu – UPB1 (Ur. list RS, št. 51/2006)
· Pravilnik o dodelitvi pomo i za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v ob ini Mežica

(Ur. list RS, št. 120/2007)

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

Cilji
· zagotoviti ve jo konkuren nost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem

prostoru,
· ohraniti kulturno in bivanjsko dediš ino podeželskega prostora,
· spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov,
· izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev,
· zagotavljanje tehni ne podpore v kmetijstvu,
· spodbuditi obnovo kmetijskih poslopij,
· pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme iz odro nih krajev.

Kazalci
· število delovnih mest v podeželskem prostoru,
· stopnja ohranjenosti kulturne in bivanjske dediš ine podeželskega prostora,
· stopnja napredovanja u inkovitosti in strokovnosti kmetijstva in gozdarstva,
· stopnja izboljšanja uspešnosti kmetijskih gospodarstev,
· število obnovljenih kmetijskih poslopij,
· velikost transporta iz odro nih krajev.

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

· razdeljena sredstva v skladu z vsebinskim in finan nim planom razvojnih projektov in
programov za podeželje;
Kazalci

· število izvedenih projektov in programov za razvoj podeželja.

4003 – OB INSKA UPRAVA – ODDELEK ZA GOSPOD. IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

1,729.085,00 €
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11001 – Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje
10.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V okviru prora unske postavke se objavi javni razpis za dodelitev finan nih sredstev po Pravilniku o
dodeljevanju pomo i za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Ob ini Mežica. Sredstva se lahko
dodelijo vsem nosilcem kmetijskih dejavnosti, ki se prijavijo na javni razpis z ustrezno razpisno
dokumentacijo.

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

Pri izra unu potrebnih sredstev so se upoštevala razpoložljiva sredstva v letu 2012 ter prispele vloge na
razpis v letu 2012.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo ij
6.141,00 €
Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednje naloge razvoja in prilagajanja podeželskih obmo ij:
· spodbujanje oživljanja tradicionalnih obrti,
· spodbujanje razvoja turisti ne ponudbe na podeželju,
· spodbujanje društvenih dejavnosti na podro ju kmetijstva in razvoja podeželja,
· ohranjanje kulturne krajine
· razvoj turizma,
· delovanje lokalne akcijske skupine.

Zakonske in druge pravne podlage

· Zakon o kmetijstvu – UPB1 (Ur. list RS, št. 51/2006)
· Pravilnik o dodelitvi pomo i za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v ob ini Mežica

(Ur. list RS, št. 120/2007)
· Letni izvedbeni na rt lokalne akcijske skupine
· Pogodba o zagotavljanju finan nih sredstev za delovanje LAS MD za leti 2012 in 2013

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

Cilji
· ohraniti kulturno in bivanjsko dediš ino podeželskega prostora,
· spodbuditi u inkovitost in strokovnost kmetijstva,
· izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev,
· izboljšati prepoznavnost kmetijskih obi ajev ter kulinarike,
· uspešno delovanje društva kmetic ter ostalih društev s tega podro ja,
· Delovanje Lokalne akcijske skupnosti,
· Razvoj podeželja ter turizma Mežiške doline,
· Izdelava celovite strategije razvoja turizma v Mežiški dolini skupaj z akcijskim planom

izvedbenih aktivnosti.

Kazalci
· stopnja ohranjenosti kulturne in bivanjske dediš ine podeželskega prostora,
· stopnja napredovanja u inkovitosti in strokovnosti kmetijstva in gozdarstva,
· stopnja izboljšanja uspešnosti kmetijskih gospodarstev,
· stopnja udeležbe na predstavitvah kmetijskih obi ajev,
· število lanov v društvih,
· število prijavljenih projektov,
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· stopnja udeležbe na seminarjih ter izobraževanjih, ki se organizirajo v okviru LAS Mežiške
doline.

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

Cilji
· razdeljena sredstva v skladu z vsebinskim in finan nim planom razvojnih projektov in

programov za podeželje,
· delovanje LAS v letu 2013,
· izvedba skupnih projektov iz LIN 2013

Kazalci
· število izvedenih projektov in programov za razvoj podeželja,
· stopnja zadovoljstva ob anov z delovanjem LAS,
· razvoj turisti nih produktov,
· stopnja povezanosti vseh akterjev na podro ju turizma, predstavnikov inštitucij in

zainteresiranih prebivalcev Mežiške doline.

4003 – OB INSKA UPRAVA – ODDELEK ZA GOSPOD. IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

1,729.085,00 €

11002 – Sofinanciranje društev in zvez v kmetijstvu 2.356,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V okviru prora unske postavke se objavi javni razpis za dodelitev finan nih sredstev po Pravilniku o
dodeljevanju pomo i za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Ob ini Mežica. Sredstva se
dodelijo vsem društvom, ki se prijavijo na razpis z ustrezno dokumentacijo ter predstavljenim
programom delovanja za teko e leto.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri izra unu potrebnih sredstev so se upoštevala razpoložljiva sredstva v letu 2012 ter prispele vloge na
razpis v letu 2012.

11017 – Delovanje LAS 2.130,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva na tej prora unski postavki so namenjena za delovanje LAS Mežiške doline. Za
delovanje LAS Mežiške doline polovico sredstev prispeva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, drugo polovico pa ob ine Mežiške doline.

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

Na rtovana sredstva so planirana na podlagi pogodbe o delovanju za LAS Mežiške doline.

11019 – projekt ebelarska zbirka Mežica LAS Mežiške doline 1.655,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva na tej prora unski postavki so namenjena za zaš ito oken na zgradbi v kateri je ebelarska
zbirka Mežica ter nabavo osnovne opreme za delovanje trgovinice in muzeja (radiator, projektor,
tiskalnik…)
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Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
OB074 – 12 – 0008 ebelarska zbirka Mežiške doline

1103 - Spl ošne stori tve v kme t ijs tvu 4.561,00 €
Opis glavnega programa
Glavni program Splošne storitve v kmetijstvu vklju uje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter
varovanje zdravja rastlin in živali na ob inski ravni. V skladu z Zakonom o zaš iti živali je naloga
ob ine, da zagotovi delovanje zavetiš a za zapuš ene živali in zagotavlja sredstva za oskrbo zapuš enih
živali.
Dolgoro ni cilji glavnega programa

· zagotoviti ustrezno varstvo zapuš enih živali (psov in ma k) v skladu z veljavno zakonodajo,
· ohraniti delovanje ebelarskega društva v ob ini.

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

Cilji
· zagotoviti ustrezno varstvo zapuš enih živali;
· zmanjšati število zapuš enih živali v ob ini.

Kazalci
· število prijav
· število oskrbljenih zapuš enih živali

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4.561,00 €
Opis podprograma
V okviru zdravstvenega varstva živali je ob ina dolžna zagotoviti zavetiš e za zapuš ene živali
ter pomagati ebelarjem s sofinanciranjem zdravljenja ebel. Tako so klju ne naloge
podprograma zagotovitev sredstev za pokrivanje stroškov zapuš enih živali ter sofinanciranje
zdravljenja ebel.

Zakonske in druge pravne podlage

· Zakon o zaš iti živali (Ur. l. RS, št. 43/2007-UPB2)

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

· zagotoviti ustrezno varstvo zapuš enih živali (psov in ma k) v skladu z veljavno
zakonodajo,

· ohraniti delovanje ebelarskega društva v ob ini.
Kazalci

· število oskrbljenih zapuš enih živali v ob ini,
· izvedena akcija sterilizacije oz. kastracije zapuš enih ma k na obmo jih, kjer se le-te

še pojavljajo ter s tem zmanjšanje števila zapuš enih živali,
· število delujo ih ebelarjev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Cilji
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· zagotoviti oskrbo vseh zapuš enih živali iz obmo ja ob ine,
· zagotoviti ustrezno zdravljenje ebel v primeru bolezni ter s tem zmanjšan pogin

ebel.
Kazalci

· število steriliziranih oz. kastriranih zapuš enih ma k,
· število oskrbljenih zapuš enih živali,
· koli ina predelanega medu,
· število aktivnih ebelarjev.

4003 – OB INSKA UPRAVA – ODDELEK ZA GOSPOD. IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 1,729.085,00 €

11014 – Sofinanciranje azilov in društev za zaš ito živali 600,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Dejavnost na prora unski postavki se nanaša na skrb za zapuš ene živali, v skladu z Zakonom o
zaš iti živali, ki nalaga ob inam, da so dolžne zagotoviti delovanje zavetiš a ter sredstva za
oskrbo zapuš enih živali v zavetiš u.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Predvidena prora unska sredstva v vrednosti 600,00 € so zagotovljena za:

· oskrbo zapuš enih živali v skladu z veljavno zakonodajo,
· izvedba akcije sterilizacije oz kastracije zapuš enih ma k, s imer želimo zavreti

število zapuš enih ma k v naši ob ini.

Sredstva na tej postavki so planirana glede na realizacijo v letu 2012.

11015 – Sofinanciranje zdravljenja ebel 3.510,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Dejavnost na prora unski postavki se nanaša na skrb za zdravljenje ebel v primeru pojava hude
gnilobe ebelje zalege. V letu 2012 je bila v Ob ini Mežica naravna katastrofa saj je ebelarska
družina Mežica izgubila skoraj polovico, cca 200 ebeljih družin.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Predvidena prora unska sredstva v vrednosti 3.510,00 € so zagotovljena za:

· zdravljenje ebel ob morebitnih boleznih
· nakup novih ebeljih družin.

11016 – Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
451,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Na podlagi 29. lena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) Ob ina Mežica
na rtuje pridobiti od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sredstva iz naslova
koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
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Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Predvidena prora unska sredstva se bodo na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Ob ini Mežica ( Uradni list RS, št. 52/2010) namensko
porabila za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v ob ini. Sredstva se bodo
upravi encem dodelila v skladu z Zakonom o javnem naro anju (Uradni list RS, št. 128/06,
16/08 in 19/10) ter sklepom Komisije za kmetijstvo in gozdarstvo.

1104 – Gozdarstvo 30.000,00 €
Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in ve namensko gospodarjenje z
gozdovi, v skladu z na eli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresni evanje vseh
njihovih funkcij. Prav tako se v tem programu izvaja vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.

Dolgoro ni 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 dolo ajo gozdnogospodarski na rti (vzdrževanje in
urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste).

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih cest

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
11049001- Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

4003 - Ob inska uprava - oddelek za gospod. in gospodarske javne službe

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 30.000,00 €
Opis podprograma
Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja gradnja in rekonstrukcija ter sofinanciranje teko ega
vzdrževanja gozdnih cest, ki obsega zimsko in letno vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o gozdovih (UL RS, št. 30/93 s sp.)
- Program razvoja gozdov v Sloveniji (UL RS, št. 14/96)
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (UL RS, št. 38/94 s sp.)
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (UL RS, št. 71/04 s sp.)
- Pravilnik o gozdnih prometnicah (UL RS, št. 4/09)

Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoro ni cilj je zagotoviti redno letno in zimsko vzdrževanje 46 km gozdnih cest (zasebnih in
državnih) v skladu z gozdnogospodarskimi na rti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, ki pa je odvisno od zagotovljenih
sredstev in prizadetosti cestiš a v skladu z gozdnogospodarskimi na rti.



74

4003 – OB INSKA UPRAVA – ODDELEK ZA GOSPOD. IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

11006 - Vzdrževanje, gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest 30.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
V prora unski postavki so zajeta sredstva za redno vzdrževanje gozdnih cest, ki obsegajo tista
dela, ki zagotavljajo ohranjanje stanja gozdnih cest in prepre ujejo zmanjševanje prevoznosti. Z
vlaganjem v obstoje e gozdne ceste želimo pove ati gospodarno izkoriš anje gozdov s
poudarkom na ohranjanju narave. Sredstva namenjena vzdrževanju gozdnih cest so
sofinancirana s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vzdrževanje delimo
naletno in zimsko.
Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioritetnem
vrstnem redu. Program pripravi Zavod za gozdove v skladu z dolo ili Zakona o gozdovih.
Del sredstev za urejanje gozdnih cest se zbira iz naslednjih virov:
- pla ila pristojbin lastnikov gozdov za vzdrževanje gozdnih cest (Zakon o gozdovih) in so

prihodek lokalne skupnosti,
- sredstva državnega prora una, ki jih zagotavlja MKGP za vzdrževanje gozdnih cest.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri izra unu potrebnih sredstev se upošteva dolžina gozdnih cest in obseg del za nujna
vzdrževalna dela, ki je pripravljen na podlagi obsega del v preteklem letu.

12 – pr idob ivanje in d ist r ibuc ij a energets k ih s urovin

500,00 €
Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe
Podro je prora unske porabe zajema podro je oskrbe z elektri no energijo, oskrbe s plinom,
oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.
Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja
Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja za podro je pridobivanja in distribucije
energetskih surovin, na podlagi katerih so pripravljeni podprogrami in postavke prora una, so
opredeljeni v dokumentu Zakon o gospodarskih javnih službah, ob inski akti, ki urejajo oskrbo
z energenti v ob ini, ter v drugih zakonskih in podzakonskih podlagah, ki opredeljujejo podro je
gospodarskih javnih služb.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe
Dolgoro ni cilj podro ja prora unske porabe je zmanjšanje rabe energije in zmanjšanje emisij v
okolje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine

1206 – Urejanje podro ja u inkovite rabe in obnovljivih virov energije
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1206 – urejanje, podro ja u i nkovi te rabe in obnovlji vi h virov
energi je
500,00 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1206 Urejanje podro ja u inkovite rabe energije in obnovljivih virov energije
vklju uje izdatke na podro ju u inkovite rabe in obnovljivih virov energije. Na podro ju
u inkovite rabe energije in obnovljivih virov energije zagotavljamo sredstva iz ob inskega
prora una za energetsko sanacijo objektov in izrabo obnovljivih virov energije v naslednjem
srednjero nem obdobju ter zagotavljamo informiranje in osveš anje javnosti na tem podro ju..

Dolgoro ni cilji glavnega programa
Dolgoro ni cilj glavnega programa je zmanjšanje rabe energije in zmanjšanje emisij v okolje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z dodeljevanjem sredstev za u inkovito rabo energije in izrabe obnovljivih virov se bodo
izboljšali bivalni pogoji, poraba energije se bo zmanjšala ter izboljšal se bo tudi zunanji videz
objektov v ob ini.
Merilo za dodeljevanje sredstev za u inkovito rabo energije in izrabe obnovljivih virov bodo
izboljšani bivalni pogoji, zmanjšana poraba energije ter izboljšan zunanji videz objektov v
ob ini.

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
4003 Ob inska uprava – Oddelek za gospod. in gospodarske javne službe

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 500,00 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije vklju uje stroške
delovanja energetsko svetovalne pisarne in izvajanje neprekinjenega procesa dodeljevanja
finan nih in drugih spodbud za izvajanje ukrepov u inkovite rabe energije in obnovljivih virov
energije.

Zakonske in druge pravne podlage
- Energetski zakon (Uradni list RS, št. 26/05 - UPB), in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski
akti,
- podro ni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na podro je
u inkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (npr. Zakon o graditvi objektov, ..).

Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoro ni cilj podprograma je informiranje in osveš anje javnosti o podro ju u inkovite rabe
energije in obnovljivih virov energije.
Kazalce za merjenje u inkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev podprograma
predstavljajo na osnovi dejavnosti, ki jo izvaja ob inska uprava, vložene vloge ob anov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je informiranje in osveš anje javnosti o prednostih, stroških in
rezultatih izvedbe ukrepov u inkovite rabe energije ali obnovljivih virov energije, tudi na osnovi
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energetskih pregledov stavb.
Uspešnost zastavljenega cilja se bo ugotavljala na podlagi obsega porabe sredstev glede na
planirano vrednost.

4003 – OB INSKA UPRAVA – ODDELEK ZA GOSPOD. IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 1,729.085,00 €

12005 – Energetska sanacija stavb 500,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
PP je predvidena za pokrivanje stroškov priprave dokumentacije in izvedbo aktivnosti , 
predvidenih v akcijskem na rtu LEK_a z ciljem izboljšanja energetske u inkovitosti in
racionalne rabe energije v Ob ini

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
OB074-12-0010: Energetska sanacija stavb

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
805.023,00 €

Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe
Podro je prora unske porabe zajema podro je cestnega prometa in infrastrukture ter podro je
telekomunikacije in pošte. Podro je obsega opravljanje nalog vzdrževanja ob inske cestne
infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti ter vlaganje v telekomunikacijsko omrežje.

Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja
- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe
Dolgoro ni cilji na podro ju prora unske porabe je gradnja in ohranjanje cestne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine
1302 Cestni promet in infrastruktura
1306 Telekomunikacije in pošta

1302 - Cestni promet i n infrastrukt ura 805.023,00 €
Opis glavnega programa
V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za teko e vzdrževanje ob inskih cest,
cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo
ob inskih cest in cestno razsvetljavo. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno
infrastrukturo, ki je dobro vzdrževana in opremljena s primerno prometno signalizacijo.

Dolgoro ni cilji glavnega programa
Strateški cilj na podro ju vzdrževanja ob inskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi
so usmerjeni zlasti v prepre evanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne
varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov
prometnega sistema na okolje.
Strukturni cilji na podro ju vzdrževanja cestne infrastrukture so:
- prednostno ohranjanje cestnega omrežja
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- pove anje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev.

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

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
13029001 Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest

4003 Ob inska uprava - Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest

4003 Ob inska uprava - Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe
13029003 Urejanje cestnega prometa

4003 Ob inska uprava - Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe
13029004 Cestna razsvetljava

4003 Ob inska uprava - Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe

13029001 - Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest 130.047,00 €
Opis podprograma
Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest vklju uje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih
cest, upravljanje in teko e vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in
teko e vzdrževanje cestne infrastrukture (plo niki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje).

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih cestah (UL RS, št. 109/10 s sp.)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS, št. 56/08 s sp.)
- Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in ob in (UL RS, št. 14/07)
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in ob in (UL RS, št. 84/07 s sp.)
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
(UL RS, št. 62/98)
- Pravilnik o na inu ozna evanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
(UL RS, št. 49/97 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah ob ine Mežica (UL RS, št. 39/97 s sp.)
- Odlok o ob inskih cestah (UL RS, št. 04/02 )
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoro ni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogo en varen
promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehni ne in varnostne lastnosti, da se ceste in
okolje zaš iti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja ob inske cestne
infrastrukture in cestnih objektov.
Kazalec: število vzdrževanih cest

4003 – OB INSKA UPRAVA – ODDELEK ZA GOSPOD. IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

13001 - Teko e vzdrževanje lokalnih cest (letno) 23.967,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Sredstva prora unske postavke so namenjena za redno letno vzdrževanje ob inskih cest,
plo nikov in pešpoti z vsemi spremljajo imi objekti. Vsako prora unsko leto se z vzdrževalcem
ob inskih cest natan no opredelijo naloge in višina sredstev za posamezni namen.
Z vzdrževalnimi deli na ob inskih cestah (lokalnih cestah in ostalih javnih poteh), se zagotavlja
prevoznost cest ter vsa tista teko a vzdrževalna dela, s katerimi se zagotavlja varnost v cestnem
prometu, v skladu s predpisi, ki urejajo ceste in odvijanje prometa na njih. Med redna ali teko a
vzdrževalna dela spadajo predvsem naslednja dela: redna služba cestnih delavcev, manjše
preplastitve in zalivanje razpok, krpanje udarnih jam, popravila bankin, iš enje muld, koritnic,
jaškov in propustov, ureditev brežin, tlakovanje pešpoti, urejanje makadamskih cestiš ,
polaganje robnikov in lamel in iš enje odpadkov, obnova opornih zidov, namestitev koritnic,
dvig jaškov, manjša asfaltiranja, popravila in pleskanje ograj in razne intervencije.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva za teko e vzdrževanje vseh ob inskih cest so na rtovana na podlagi porabe preteklega
leta. Planirana so v skladu s programom teko ega vzdrževanja, ki ga je izdelal vzdrževalec
ob inskih cest. S predlagano višino sredstev se zagotavlja ohranitev cest v stanju v kakršnem so,
oziroma se bo s predlagano višino sredstev zagotavljal nivo teko ega vzdrževanja, ki bo
izklju il nadaljnjo propadanje cest.

13002 - Teko e vzdrževanje lokalnih cest (zimsko) 66.080,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Sredstva prora unske postavke se namenijo za redno zimsko vzdrževanje ob inskih cest,
plo nikov in pešpoti z vsemi spremljajo imi objekti. Vsako prora unsko leto se z vzdrževalcem
ob inskih cest natan no opredelijo naloge in višina sredstev za posamezni namen.
Z vzdrževalnimi deli na ob inskih cestah (lokalnih cestah in ostalih javnih poteh), se zagotavlja
prevoznost cest ter vsa tista teko a vzdrževalna dela, s katerimi se zagotavlja varnost v cestnem
prometu, v skladu s predpisi, ki urejajo ceste in odvijanje prometa na njih. Med redna ali teko a
vzdrževalna dela - zimska, spadajo predvsem naslednja dela: redna služba cestnih delavcev,
pluženje, posipanje cest ter redno dežurstvo v sklopu zimske službe.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva za teko e zimsko vzdrževanje vseh ob inskih cest so na rtovana na podlagi višine
sredstev prejšnjih let. Planirana so na podlagi programa teko ega vzdrževanja, ki ga je izdelal
vzdrževalec ob inskih cest. S predlagano višino sredstev se zagotavlja ohranitev cest v stanju v
kakršnem so, oziroma se bo s predlagano višino sredstev zagotavljal nivo teko ega zimskega
vzdrževanja, ki bo izklju il nadaljnjo propadanje cest.



79

13058 - Stroški izvajanja za mokro iš enje prahu in zimsko službo

40.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
V prora unski postavki so na rtovana dodatna sredstva za letno in zimsko vzdrževanje
ob inskih cest, plo nikov ter otroških igriš z mokrim iš enjem. Vzdrževanje cestne
infrastrukture z mokrim iš enjem je zaradi onesnaženja okolice z težkimi kovinami nujno
potrebno, predvsem z vidika ohranjanja zdravega okolja. S predlagano višino sredstev se
zagotovi dodatno kakovostnejše iš enje javnih površin.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
OB074-10-0002

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest

532.436,00 €
Opis podprograma
Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko
vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
(plo niki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje
prometa - grbine). Z investicijskim vlaganjem se pove uje in ohranja premoženje lokalnih
skupnosti in drugih vlagateljev v javne ceste, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih cestah (UL RS, št. 33/06 s sp.)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS, št. 56/08 s sp.)
- Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in ob in (UL RS, št. 14/07)
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in ob in (UL RS, št. 84/07 s sp.)
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
(UL RS, št. 62/98)
- Pravilnik o na inu ozna evanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
(UL RS, št. 49/97 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah ob ine Mežica (UL RS, št. 39/97 s sp.)
- Odlok o ob inskih cestah (UL RS, št. 04/02)
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje notranje povezanost ob ine s cestnim omrežjem
- razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema
- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest
- boljša dostopnost do posameznih naselij z ukrepi sanacije objektov, plazov in podobnega
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni ciliji so:
- prenova in obnova stare prometne infrastrukture,
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finan nimi možnostmi,
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- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov,
- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest,
- sanacije podpornih in opornih zidov.
Kazalec: število obnovljenih cest in novozgrajenih cest

4003 – OB INSKA UPRAVA – ODDELEK ZA GOSPOD. IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

13035 – Ureditev pešpoti na Fužinarski ulici 4.500,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
V prora unski postavki smo planirali sredstva za izdelavo projektne dokumentacije ter za ureditev
pešpoti.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB074-09-0015: Ureditev pešpoti na Fužinarski

13036 – Rekonstrukcija mostov 1.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Iz PP se pokrivajo stroški priprave dokumentacije za izvedbo naslednje prenove mostov v
Ob ini.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB074-11-0002: Rekonstrukcija mostov

13040 - Vzpostavitev ezmejnega geoparka 150.781,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Sredstva v prora unski postavki so namenjena za izvedbo medob inskega projekt "Geopark", v
katerem sodeluje dvanajst ob in. Projekt je zastavljen kot tematska pou na pot, ki vklju uje
posamezne zna ilnosti ob ine na temo geoparka.
Projekt je razdeljen v obdobje treh let. Sredstva na rtovana v letošnjem prora unskem obdobju
zajemajo dokon anje ureditev pohodne u ne poti, v delu od Narodnega doma do Polene in do
muzeja Podzemlje Peca. Na rtovana sredstva so namenjena za izvedbo gradbenih dela,
postavitve opreme, kamor spada oprema za po ivališ a ( klopi) in postavitev informacijskih
tabel.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
OB074-09-0021 Vzpostavitev ezmejnega geoparka

13051 - Celovita obnova mestnega jedra Mežica 2.160,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Projekt je zaklju en. Planirana sredstva se bodo porabila za financiranje zloženke ter izdelava
panojev z napisi financerja, kar je potrebno za projekte, ki se financirajo z EU sredstvi.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
OB074-10-0005: Celovita obnova mestnega jedra Mežica
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13056 –Ureditev Podjunske ulice 800,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Iz PP se pokrivajo stroški predstavitve projekta ureditve regionalne ceste skozi Mežico in proti
Rehtu.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri izra unu potrebnih sredstev se upošteva ponudba izvajalca predstavitve

13067 – Obnova lokalne ceste Harmonk 500,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
V projektu Obnova lokalne ceste Harmonk so sredstva namenjena za ureditev lokalne ceste na
odseku Pratneker – Harmonk v dolžini 1533m. Rekonstrukcija ceste vklju uje ureditev
odvodnjavanja in asfaltno preplastitev. V kolikor sredstva z naslova ukrepa 323 – Ohranjanje in
izboljševanje dediš ine podeželja pridobimo bomo v letu 2013 pridobili projektno
dokumentacijo v naslednjem letu pa pri eli z izvedbenim delom.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB074-11-0015 Obnova lokalne ceste Harmonk

13069 – Preplastitev cest v Mežici 315.620,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Sredstva na prora unski postavki so namenjena za preplastitev cest na obmo ju ob ine
dolo enih po prioritetnem vrstnem redu. V letu 2013 bomo urejali Fužinarsko pot, cesto na
pokopališ e (drugi del), Partizansko cesto in parkiriš e za šolo s cesto do starega pokopališ a.
Ob ina za ta namen pridobi sredstva z naslova Sanacijo zgornje mežiške doline. Sredstva so
na rtovana za rekonstrukcijo in adaptacijo ter investicijski nadzor.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
OB074-12-0002 Ureditev makadamskih površin

13072 – Povezovalna cesta Polena -Muzej 7.775,00€
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Sredstva so na rtovana za razširjeno obnovo ceste od Polene (Kojzek) do muzeja. V okviru
geološke pohodne u ne poti smo uredili skladno z odobrenim projektom pot širine 2,5m, ker pa
ima ob ina Mežica omenjeno cesto kategorizirano kot javno pot jo bomo z lastnimi sredstvi
obnovili v predpisani širini javne poti - 3m.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
OB074 - 12 – 0018 Povezovalna cesta muzej PP-RII
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13073 – Ureditev makadamske površine pri Zimmerlu 16.300,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Sredstva so na rtovana za ureditev prostora med gostinskim lokalom Dakar ter stanovanjsko –
poslovnim objektom Zimmerle.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
OB074-12-0015 Ureditev makadamske površine pri Zimmerlu

13074 - Ureditev lokalne ceste v Obrtni coni ob Meži 11.500,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Iz PP se krijejo stroški delne ureditve lokalne ceste LK 257311 v Obrtni coni v Meži do
lokacije novozgrajenega proizvodnega objekta. Vklju eni so tudi stroški služnosti za odvod
meteorne vode v vodotok Mežo.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
OB074 - 12 – 00016 : Ureditev lokalne ceste v Obrtni coni ob Meži

13075 – Ureditev prehodov ez regionalno cesto 500,00 €

( pri Osnovni šoli )
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Iz PP se delno krijejo stroški priprave dokumentacije za preureditve prehoda za pešce ez
regionalo cesto pred osnovno šolo in to predvidoma samo svetlobna signalizacija.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB074 - 12 – 00017 : Ureditev prehoda ez reg. cesto pred osnovno šolo

13079 – Dovozna cesta muzej Podzemlje Peca in cestni priklju ek RII

6.000,00€
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Sredstva so na rtovana za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo ceste od muzeja
Podzemlje Pece do priklju ka na regionalno cesto RII pri gasilskem domu. Cesta bo priklju ena
na novo umeš eno krožiš e.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
OB074 - 12 – 0018 Povezovalna cesta muzej PP-RII

13080 – Rušenje lesenih objektov v centru kraja 15.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Sredstva so na rtovana za rušitev lesenih objektov v centru kraja. Za stavbo Pošte ter Ob ine
Mežica so lesene drvarnice, ki so v zelo slabem stanju ter jih je potrebno porušiti zaradi
varnostnih, sanitarnih ter gradbenih razlogov.
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Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
OB074-12-026 Rušenje lesenih objektov v centru kraja

13029003 - Urejanje cestnega prometa 31.352,00 €
Opis podprograma
Urejanje cestnega prometa obsega postavitev, upravljanje in teko e vzdrževanje prometne in
neprometne signalizacije ter priprava strokovnih podlag za urejanje cestnega prometa na
obmo ju ob ine.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih cestah (UL RS, št. 33/06 s sp.)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS, št. 56/08 s sp.)
- Zakon o prevozih v cestnem prometu (UL RS, št. 131/06, z dop.)
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
(UL RS, št. 62/98)
- Pravilnik o na inu ozna evanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
(UL RS, št. 49/97 s sp.)
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (UL RS, št. 46/00 s sp.
In dop.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah ob ine Mežica (UL RS, št. 39/97 )
- Odlok o ob inskih cestah (UL RS, št. 4/02 )
- Odlok o kategorizaciji ob inskih cest in kolesarskih poti v Ob ini Mežica (UL RS, št. 43/99)
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v ob ini Mežica (UL RS, št. 58/98)

Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehni nimi ukrepi za izboljšanje prometne
varnosti
- celostna ureditev prometa, parkiriš in dostopa do javnih ustanov na obmo ju mesta ter
posredno izboljšanje pogojev bivanja in zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje
- izboljšanje prometne signalizacije in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih
pravil in varnosti prometa ter jo sestavljajo prometni znaki, turisti na in druga obvestilna
signalizacija ter druga sredstva in naprave za vodenje in zavarovanje prometa na cesti
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih

ciljev
Letni cilji:
- zamenjava ali obnova delov in naprav prometne in neprometne signalizacije na ob inskih
cestah
- priprava strokovnih podlag za celostno ureditev prometa skozi mesto Mežica in dostopa do
javnih ustanov
- priprava strokovnih podlag za odpravo posameznih prometno nevarnih to k v mestu
- posodobitev kategorizacije lokalnih cest in pripadajo ega ob inskega odloka
-
Kazalci:
- prometna in neprometna signalizacija vedno v funkciji - redno vzdrževana,
- pripravljene strokovne podlage za izvedbo na rtovanih posegov

4003 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
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13017 - Prometna signalizacija 3.500,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
V ta sklop stroškov sodijo izdatki za postavitev in vzdrževanje vertikalne in horizontalne
prometne in neprometne signalizacije in opreme na ob inskih cestah, katere postavitev je
potrebna zaradi varnega in teko ega odvijanja prometa. Lokalne skupnosti so na podlagi
veljavne podro ne zakonodaje zadolžene za izvajanje ukrepov za zagotovitev varnosti v cestnem
prometu na ob inskih cestah

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri izra unu potrebnih sredstev se upošteva obseg del iz preteklega leta

13029 – Izdelava in postavitev neprometne signalizacije 27.852,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V ta sklop sodijo izdatki za II. Fazo projekta izdelave in postavitev neprometne - obvestilne
signalizacije v Ob ini Mežica. Prva faza projekta je bila z postavitvijo signalizacije ob
regionalni cesti zaklju ena v letu 2009. V sklopu druge faze projekta je predvidena postavitev
manjkajo ih znakov ob regionalni cesti ter nabava znakov tudi za znake ob lokalnih cestah,
skladno Elaboratu postavitve turisti ne in druge obvestilne signalizacije v Ob ini Mežica.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke:
Projekt :OB 074-11-0006 Izdelava in postavitev neprometne signalizacije

13029004 - Cestna razsvetljava 111.188,00 €
Opis podprograma
Cestna razsvetljava obsega upravljanje in teko e vzdrževanje javne razsvetljave, gradnjo in
investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave ter pla ilo stroškov tokovine.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih cestah (UL RS, št. 33/06 s sp.)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS, št. 56/08 s sp.)
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
(UL RS, št. 62/98)
- Odlok o gospodarskih javnih službah ob ine Mežica (UL RS, št. 39/97 s sp.)
- Odlok o ob inskih cestah (UL RS, št. 4/02)
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Ob ini Mežica (UL RS, št. 58/

Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoro ni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti ob anov in
udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede
urejanja in varnosti v cestnem prometu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z
evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi var nimi in
u inkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe elektri ne energije in ukrepe za
zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.
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Kazalci: število zamenjanih žarnic in vzdrževanih drogov javne razsvetljave, poraba tokovine
(kw), število novozgrajene javne razsvetljave.

4003 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

13029004 Cestna razsvetljava 111.188,00 €

13008 - Javna razsvetljava 31.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Predvidena sredstva se namenijo za kritje stroškov porabe elektri ne energije (tokovino in
omrežnino) za potrebe delovanja javne razsvetljave. V prora unski postavki so vklju eni tudi
stroški vzdrževanja naprav in celotnega sistema javne razsvetljave (zamenjava dotrajanih svetil
in naprav).

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri izra unu potrebnih sredstev se upošteva obseg porabljene elektri ne energije v preteklem
letu, ki vklju uje porast cene elektri ne energije ter obseg del za vzdrževanje iz preteklega leta.

13071 – Prenova javne razsvetljave 51.188,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Sredstva v okviru te prora unske postavke so predvidena za dokon anje projekta prenove javne
razsvetljave v ob ini Mežica skladno že sprejetim investicijskim programom. V letu 2013 je
potreno še vgraditi regulacijo in izvesti meritve

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
OB074 -11 -0007: Izdelava projekta za zamenjavo svetilk

13077 – Prenova prižigališ javne razsvetljave 13.200,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Iz PP se krijejo stroški priprave dokumentacije in dela prenove prižigališ javne razsvetljave
V letu 2013 se planira prvi del prenove prižigališ , v letu 2014 pa zaklju ek prenove.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
OB074 -12 -0019: Prenova prižigališ javne razsvetljave

13077 – Vzdrževanje javne razsvetljave 4.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Iz PP se krijejo stroški vzdrževanja javne razsvetljave, skladno odloku in pogodbi z
upravljalcem JR

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

Stroški so izra unani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem letu.
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Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB074 -12 -0019: Prenova prižigališ javne razsvetljave

13078 – Izgradnjam javne razsvetljave – Smre nik desni krak

11.800,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Sredstva na prora unski postavki so namenjena za ureditev javne razsvetljave na obmo ju
Smre nikovega - desni krak.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
OB074-12-0020 Izgradnjam javne razsvetljave – Smre nik desni krak

14 – GOSPODARSTVO 48.997,00 €
Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva, neposrednega vpliva
na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na obmo ju ob ine. Zato podro je porabe zajema aktivnosti,
ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in razvoju turizma ter promociji na
dveh podro jih: turisti ni in promociji malega gospodarstva.

Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja
- Regionalni razvojni program Koroške 2007-2013
- Lokalna razvojna strategija Mežiške doline 2007 - 2013
- Razvojni program podeželja, koroške regije - mežiška dolina in ob ina Dravograd
- Letni izvedbeni na rt LAS mežiške doline 2013

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe
Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe je zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva,
prestrukturiranje tradicionalne industrije, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj
podjetništva in turizma, vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti
(razvoj turizma) in razvoj lokalne turisti ne infrastrukture

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnost 31.401,00 €
Opis glavnega programa
Ob ina Mežica v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na razli nih podro jih
delovanja, in sicer na podro ju na rtnega urejanja poslovnih lokacij ter regeneracija in revitalizacija
poslovnih obmo ij, nadalje sredstva namenjena pomo i za spodbujanje razvoja gospodarstva, ki spadajo
v okvir t.i. državnih pomo i in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih dolo i Pravilnik in
potrdi Ministrstvo za finance ter sredstva za razvojne projekte na podro ju spodbujanja razvoja malega
gospodarstva in turizma.

Dolgoro ni cilji glavnega programa
Glavni dolgoro ni cilji programa so:

- zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva,

- prestrukturiranje tradicionalne industrije,
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- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma,

- vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj
turizma),

- razvoj lokalne turisti ne infrastrukture.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilji so uspešno izvedeni zastavljeni projekti.
Kazalci: pove ana dodana vrednost/zaposlenega v ob ini, znižana stopnja brezposelnosti, število
podjetij, ki delajo v okviru poslovnih lokacij, število izvedenih podjetniških investicij, pove anje števila
turistov ter pove anje števila preno itvenih kapacitet

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
4003 Ob inska uprava - Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 31.401,00 €
Opis podprograma

Podprogram vsebuje naloge spodbujanja razvoja malega gospodarstva. Klju ne naloge so spreminjanje
podobe mesta, na rtno urejanje poslovnih lokacij, regeneracija in revitalizacija obmo ja, spodbujanje in
razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva, razvoj podjetniške kulture in promocija podjetništva,
spodbujanje mladih za kreiranje podjetniških, razvojnih in inovacijskih projektov ter promocija
podjetništva.

Zakonske in druge pravne podlage
- Pravilnik o delovanju garancijske sheme za Koroško (Ur. l. RS, št. 57/2009)
- Soglasje Ministrstva za finance,
- Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Koroške

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

Cilji podprograma so spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k
razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti, spodbujanje in razvoj podpornega okolja
za razvoj podjetništva, razvoj podjetniške kulture (preko promocije podjetništva tako med mladimi kot
tudi med starejšo populacijo), spodbujanje mladih za kreiranje podjetniških, razvojnih in inovacijskih
projektov, razvoj turizma.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni izvedbeni cilj je uspešno izveden razpis za spodbujanje podjetništva.
Kazalci : razdeljena sredstva upravi encem razpisa.
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4003 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

14009 - Sofinanciranje projektov A.L.P 4.209,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Sofinanciramo Razvojni center A.L.P., ki ima status Lokalnega pospeševalnega centra in
izvaja projekte pospeševanja in razvoja podjetništva na lokalni ravni, je podjetje za razvoj in
hkrati celovit poslovni servis za ob ane, podjetnike, podjetja, inštitucije in lokalne skupnosti.

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

Na rtovana sredstva so planirana na podlagi pogodbe o zagotavljanju finan nih sredstev za
sofinanciranje aktivnosti razvojnega podjetja A.L.P. Peca d.o.o v letu 2013.

14017 - Projekt Gospodarska cona "VOGERJEVO" 27.192,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Sredstva na tej prora unski postavki so namenjena za popla ilo del iz leta 2012 in dokon anje
izgradnje komunalne opreme ( javna razsvetljava ) in za stroške zagotovitve dokumentacije za
tehni ni pregled v 2013

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
OB074-10-0009 : Projekt gospodarska cona Vogarjevo

1403 - Promoci ja Sl ovenije, ra zvoj tur i zma in gost instva

17.596,00 €
Opis glavnega programa
Ob ina Mežica v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na razli nih podro jih
delovanja. Sredstva se namenjajo za razvojne projekte in aktivnosti na podro ju razvoja turizma, za
spodbujanje razvoja turisti nih prireditev in razvoj turizma v skladu s sprejeto Strategijo razvoja turizma.

Dolgoro ni cilji glavnega programa
Dolgoro ni cilji so:
- razvoj turizma,
- uvajanje novih turisti nih produktov,
- pove evanje prepoznavnosti obmo ja ob ine kot turisti nega obmo ja,
- izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na podro ju razvoja turizma.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji so uvajanje novih turisti nih produktov in pove evanje prepoznavnosti
obmo ja ob ine kot turisti nega obmo ja.
Kazalci: ve turisti nih no itev in prihodov turistov, ve ji prihodek turisti ne takse

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
14039001 - Promocija ob ine

4003 Ob inska uprava - Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
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4003 Ob inska uprava - Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe

14039001 - Promocija ob ine 7.299,00 €
Opis podprograma
Klju na podro ja izvajanja podprograma so: izdelava promocijskega gradiva in posamezne promocijske
akcije, delovanje turisti no informacijskih centrov, izvajanje razvojnih projektov in programov.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/04),
- Odlok o turisti ni taksi v ob ini Mežica (Ur. list RS, št. 82/98),
- Pravilnika o sofinanciranju programov na podro ju turizma v ob ini Mežica (Ur.l. RS, št. 25/08),

Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoro ni cilji podprograma so uvajanje novih turisti nih produktov, pove evanje prepoznavnosti
obmo ja ob ine kot turisti nega obmo ja.
Kazalci: ve turisti nih no itev in prihodov turistov, ve ji prihodek turisti ne takse

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilji so nadgraditi klju ne elemente turisti ne ponudbe, izvajanje projektov na podlagi
Letnega izvedbenega na rta LAS -a, ažuriranje in dopolnitev promocijskega gradiva.
Kazalci: število izdanih publikacij, ve turisti nih no itev in prihodov turistov, ve ji prihodek
turisti ne takse.

1000 - OB INSKI SVET 53.427,00 €

14005 - Druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice)
2.623,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
V okviru prora unske postavke se bodo izvajale promocijske aktivnosti ob ine. Pripravile se
bodo zloženke, ki jih bomo med letom namenili za ve jo prepoznavnost naše ob ine.

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

Vrednost prora unske postavke smo planirali na podlagi ocenjene vrednosti propagandnega materiala iz
preteklih let.

4003 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

14019 – Projekt Regionalna destinacijska organizacija Koroške
4.676,00 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Ob ina Mežica je pristopila k skupnemu projektu Koroških ob in za prijavo na razpis
Ministrstva za gospodarstvo za pridobitev evropskih sredstev za izvedbo aktivnosti
regionalnih destinacijskih organizacij. Nosilec projekta in prijave na razpis je RRA Koroška.
S projektom želimo povezati naravne in kulturne potenciale Koroške regije in dvigniti
konkuren nost turisti nega gospodarstva v Koroški regiji.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Vrednost prora unske postavke smo planirali na podlagi klju a delitve (po deležu
prebivalstva) za dolo itev višine sredstev po posamezni ob ini.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 10.297,00 €
Opis podprograma
Klju na podro ja izvajanja podprograma so: izdelava promocijskega gradiva in posamezne promocijske
akcije, delovanje turisti no informacijskih centrov, izvajanje razvojnih projektov in programov.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/04),
- Odlok o turisti ni taksi v ob ini Mežica (Ur. list RS, št. 82/98),
- Pravilnika o sofinanciranju programov na podro ju turizma v ob ini Mežica (Ur.l. RS, št. 25/08),
- Letni izvedbeni na rt LAS mežiške doline 2012.

Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoro ni cilji podprograma so uvajanje novih turisti nih produktov, pove evanje prepoznavnosti
obmo ja ob ine kot turisti nega obmo ja.
Kazalci: ve turisti nih no itev in prihodov turistov, ve ji prihodek turisti ne takse.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilji so nadgraditi klju ne elemente turisti ne ponudbe, izvajanje projektov na podlagi Letnega
izvedbenega na rta LAS -a, ažuriranje in dopolnitev promocijskega gradiva.
Kazalci: število izdanih publikacij, ve turisti nih no itev in prihodov turistov, ve ji prihodek turisti ne
takse.

4003 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 1,729.085,00 €

14012 - Teden turizma v ob ini Mežica 5.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Sredstva na tej prora unski postavki so namenjena za izvedbo razli nih turisti nih prireditev v
Ob ini Mežica.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
3.000 € je namenjenih za izvedbo Mežiškega poletja, razlika je bila namenjena oglaševanju ter
Turisti nemu društvu Mežica.
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14014 - Sofinanc. nakupa balkonskih cvetlic 903,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Ob ina Mežica v okviru te prora unske postavke sofinancira nakup balkonskih cvetlic za
ob ane in na ta na in pripomore k lepši urejenosti in podobi kraja.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva planiramo na podlagi realizacije preteklih let.

14015 - Financiranje turisti ne dejavnosti po pravilniku 4.394,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Ob ina Mežica v okviru te prora unske postavke vsako leto izvede javni razpis in v skladu z
dolo ili Pravilnika o sofinanciranju programov na podro ju turizma v ob ini Mežica pozove
društva, da podajo vloge. Na podlagi prispelih vlog in sklepa komisije, ki prispele vloge oceni,
se v višini prora unske postavke tudi financirajo posamezni programi na podro ju turizma v
ob ini.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva se planirajo na podlagi Pravilnika o financiranju turisti nih dejavnosti.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ INE
239.945,00 €

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

Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja
- Regionalna zasnova prostorskega razvoja koroške;
- Razvojni program ob ine Mežica;
- Operativni program odvajanja in iš enja komunalnih odpadnih voda za ob ino Mežica;
- Odlok o ravnanju z odpadki;
- Odlok o ob inskih taksah v Ob ini Mežica (Uradni list RS, št. 14/2009 s sp.).

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe
- izboljšanje stanja okolja
- izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja
- obnova istilne naprave za odpadne vode
- prepre evanje nastajanja neurejenih odlagališ

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov
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1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 239.945,00 €
Opis glavnega programa

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali
povzro anje odpadkov in je posledica lovekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali lovekovemu
zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uni i predmet lastninske pravice ali posega
v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v
zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresni evanje na el trajnostnega razvoja, celovitosti
in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in
povzro itelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede
izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoro ni cilji glavnega programa
Dolgoro ni cilji so: prepre itev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti
okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in ve ja uporaba obnovljivih virov
energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno
vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, pove evanje snovne u inkovitosti proizvodnje in
potrošnje, opuš anje in nadomeš anje 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 prepre ujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in pla evanje
onesnaževanje in raba naravnih virov. Vsak poseg v okolje mora biti na rtovan in izveden tako, da
povzro i im manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije,
standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

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

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

4003 - Ob inska uprava - oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

4003 - Ob inska uprava - oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 104.701,00 €
Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki zajema prepre evanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih
škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje,
predelavo in odstranjevanje odpadkov, vklju no s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po
zaklju ku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiš enje,
prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo lovekovo
zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi ezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzro ili
ezmerno obremenitev voda, zraka, tal; ezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno

poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali obmo ja, zavarovana
po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediš ine.
Klju ne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki
bo v najve ji možni meri prispeval k zmanjševanju koli in odpadkov skladnost z zakonodajo in predpisi,
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zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za im manjše
nastajanje odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04 s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93)
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališ ih (Uradni list RS, št. 32/06 s sp.)
- Uredba o ravnanju z odpadki ( Uradni list RS, št. 34/08)
- Odlok o gospodarskih javnih službah ob ine Mežica (Uradni list RS, št. 39/97 s sp.)
- Medob inska pogodba o vzpostavitvi enotnega sistema gospodarjenja z odpadki in izgradnji ter o
obratovanju centra za ravnanje z odpadki
- Pogodba o sofinanciranju izgradnje skupnega centra za gospodarjenje z odpadki

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

Dolgoro ni cilji so usmerjeni v uvedbo predelave lo eno zbranih komunalnih odpadkov,
ponovno uporabo teh odpadkov, zmanjšanje koli ine komunalnih odpadkov za odlaganje na
odlagališ u, zmanjšanje deleža bio razgradljivih odpadkov za odlaganje in zmanjšanje rnih
odlagališ . Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše koli ine
zbranih komunalnih odpadkov za odlaganje ter pove anje koli in lo eno zbranih odpadkov za
nadaljnjo uporabo.

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

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

4003 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

15003 - Odvoz posebnih odpadkov 8.595,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva v okviru prora unske postavke, v višini 8.595,00 so namenjena za odstranjevanje blata
iz istilne naprave ter praznjenje greznic.

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

Pri izra unu višine stroškov so se upoštevali stroški preteklih let.

15004 - Regijsko sofinanciranje (KOCEROD) 90.324,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Ob ine Koroške regije so sprejele enoten Odlok o zbiranju, sortiranju in odlaganju komunalnih
odpadkov na obmo ju Koroške regije. V skladu s terminskim planom je v izgradnji regijsko
odlagališ e komunalnih odpadkov v ob ini Prevalje in sortirnica komunalnih odpadkov v ob ini
Slovenj Gradec. Za izvedbo del je podpisana medob inske pogodba o sofinanciranju izgradnje
skupnega centra za gospodarjenje z odpadki.
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Zbiranje, sortiranje odlaganje komunalnih odpadkov. Projekt je v zaklju ni fazi zato so
planirana sredstva predvidena za dokon anje projekta. Gradbene storitve: 4.584,61 EUR,
Gradbene storitve za dodatna dela: 10.747,76 EUR, Pla ilo zadržanega dela: od 2009 do
2012: 57.371,76 EUR, DDV: 7.101,00 EUR, Storitve nadzora in obveš anja: 10.520,00 EUR.
Od navedenih odhodkov jih ob ina prejme od kohezije 54.395,20 EUR, kar je razvidno na
prihodkovni strani.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB 074-08-0019 "Regijski center za ravnanje z odpadki koroške - KOCEROD"

15022 – istilna akcija 900,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva v okviru prora unske postavke, v višini 900,00 € na rtujemo za izvedlo vsakoletne
istilne akcije Ob ine Mežica.

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

Na rtovan sredstva so planirana na podlagi lanskih stroškov v okviru projekta O istimo
Slovenijo.

15029 – Stroški delovanja KOCEROD-a 4.882,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Sredstva se nanašajo na povrnitev obveznosti za pla ilo zapadlih obveznosti iz naslova pla
zaposlenih v družbi Kocerod. Sredstva so porazdeljena na ob ine ustanoviteljice glede na
razdelilnik. Nepredviden nastali strošek družbe Kocerod je posledica izpada sredstev iz naslova
neuveljavljenih cen storitev javne službe.

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

Na rtovan sredstva so planirana na podlagi prejetega ra una v letu 2012.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 135.244,00 €
Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04 s sp. )
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93)
- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02)
- Odlok o gospodarskih javnih službah ob ine Mežica (Uradni list RS, št. 39/97 s sp.)
- Direktiva 91/271/EEC
- Operativni program odvajanja in iš enja odpadnih voda za Ob ino Mežica
- Koncesijska pogodba za izgradnjo centralne istilne naprave, december 2001
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Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev

- izboljšanje stanja okolja
- pove anje kanalizacijskega omrežja
- pove anje in obnova istilnih naprav za odpadne vode

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

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

4003 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

15017 – Izgradnja fekalne kanalizacije v Mežici (Smre nik) 12.319,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V prora unski postavki smo planirali sredstva za izgradnjo novega voda kanalizacije v delu, ki bo
povezoval zgornji del Smre nikovega z Podpeško cesto. Sredstva so namenjena za kon anje gradbenih
del.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB074-12-0014 Izgradnja fekalne kanalizacije v Mežici

15026 – Sofinanc. iš enja odpadnih voda na istilni napravi 45.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V okviru prora unske postavke je na rtovano vzdrževanje istilne naprave, vodenje evidence
istilne naprave ter stroški iš enja odpadnih voda, katere zara unava investitor istilne naprave.

Na prora unski postavki planiramo 45.000 €.

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

Pri izra unu potrebnih sredstev je bila upoštevana ocena stroškov iz preteklega leta.

15030 – Obnova kanalizacije Stržovo 61.034,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
V prora unski postavki smo na rtovali sredstva za obnovo kanalizacije na Stržovem v delu od
stanovanjske hiše Brezovnik do priklju ka na regionalno cesto RIII. Kanalizacijski sistem je popolnoma
dotrajan.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB074-12-0021 Obnova kanalizacije Stržovo

15031 – Obnova kanalizacije pri tržnici

16.891,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
V skladu z operativnim programom odvajanja in iš enja komunalnih in padavinskih voda smo v
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ob ini pristopili k obnovitvi kanalizacijskega omrežja na obmo ju ob ine Mežica. Kanalizacijsko
omrežje pri tržnici je dotrajano, zato je obnova hkrati z razširitvijo sistema nujna. Obnova je razdeljena v
dva dela. Letu 2013 bomo obnavljali tehni no lažji drugi del (od trgovine Mercator do križiš a pri
Hercogu)

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB074-12-0022 Obnova kanalizacije pri tržnici

16 - pros to rsko p laniranje in s tanovanjs ko komunalna deja vnost
361.182,00 €

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

45.874,00 €
Opis glavnega programa

Program vklju uje sredstva za ažuriranje evidence stavbnih zemljiš in podatkov
informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom v skladu z dolo ili zakonodaje ter
sredstva za pripravo prostorskih aktov in kreiranje politike urejanja prostora.

Dolgoro ni cilji glavnega programa
Dolgoro ni cilji :
- skladen in okolju vzdržen razvoj ob ine ter racionalna raba prostora
- zagotavljanje prostorskih pogojev za vsestranski razvoj ob ine
- zagotavljanje pogojev za vodenje aktivne zemljiške politike ( ažurni podatki, informacijski
sistem )

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji :
- teko e ažuriranje geodetskih in drugih podatkov o prostoru ( Kataster GJI )
- sprejem Ob inskega prostorskega na rta ( OPN)

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
16029001 - Urejanje in nadzor na podro ju geodetskih evidenc
16029003 - Prostorsko na rtovanje

16029001 - Urejanje in nadzor na podro ju geodetskih evidenc 3.038,00 €
Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnosti vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljiš in
objektov, kar pomeni tudi izvajanje neprekinjenega procesa vzdrževanja in razvoj
informacijskega sistema za gospodarjenja s prostorom in varstvo okolja, s poudarkom na
pove anju kvalitete, ekonomi nosti del in ve je informiranosti javnosti ter poenostavljenega
komuniciranja.
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Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o prostorskem na rtovanju (ZPNa rt ) ,Ur. list RS, št. 33/2007, Ur. list RS št. 108/09
- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, 126/07 - ZGO-1B ) in na njegovi podlagi sprejeti
podzakonski akti
- Zakon o evidentiranju nepremi nin, državne meje in prostorskih enot (Ur. list RS, št. 52/00) in
na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o stavbnih zemljiš ih (Ur. list RS, št. 44/97 - le poglavje, ki se nanaša na nadomestilo o
uporabi stavbnega zemljiš a)
- podro ni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na podro je
informatizacije (npr. Zakon o cestah, ..)

Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Dolgoro ni cilji so :
- zagotavljanje ažurnih podatkov, potrebnih za gospodarjenje s prostorom
- zagotavljanje ažurnih podatkov za obra un nadomestila za stavbno zemljiš e
- informiranje strokovne in ob e javnosti o prostorskih podatkih, skladno z zakonodajo

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

Letni izvedbeni cilj in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so:
posodobljena programska oprema ter teko e ažurirani podatki.

4003 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

16002 - Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemlj. in objek.

2.588,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V prora unski postavki planiramo sredstva za vzdrževanje in posodabljanje programske opreme
in prostorskih podatkov, potrebnih za izvedbo del na podro ju prostorskega na rtovanja in
varstva okolja.

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

Pri izra unu potrebnih sredstev se upošteva obseg del iz preteklega leta.

16034 - Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljiš
(MIKRODATA) 450,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V prora unski postavki planiramo sredstva za posodabljanje podatkov, potrebnih za obra un
nadomestila za stavbno zemljiš e.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Pri izra unu potrebnih sredstev se upošteva obseg del iz preteklega leta
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16029003 - Prostorsko na rtovanje 42.836,00€
Opis podprograma

Prostorsko na rtovanje je izvajanje stalnega procesa priprave in sprejema strateških in
izvedbenih prostorskih aktov ter priprave razli nih strokovnih podlag, ki so osnova za
prostorsko na rtovanje. Klju ne naloge so organizacija, vodenje postopkov in sodelovanje pri
pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev, v skladu z dolo ili
ZPna rt in ZGO. Poleg tega sodijo v okvir tega podprograma tudi sredstva za svetovanje pri
kreiranju prostorske politike v ob ini in na rtovanju oz. razreševanju posameznih urbanisti nih
problemov v mestu.

Zakonske in druge pravne podlage
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04)
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. list RS, št. 122/04)
- Zakon o prostorskem na rtovanju ( ZpNa rt) (Ur. list RS, št. 33/07 in 108/2009)
- Regionalni razvojni program za Koroško regijo, avgust 2001
- Regionalna zasnova prostorskega razvoja Koroške , julij 2006
- Razvojni program Ob ine Mežica 2005-2009
- podzakonski akti sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora in Zakona o graditvi objektov
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro nega in srednjero nega
plana Ob ine Ravne na Koroškem za obmo je Ob ine Mežica za obdobje 1986-2000,
dopolnjen 1998 ( Ur. l. RS št. 73/2001 )
- podro ni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na podro je
prostorskega na rtovanja in planiranja (Energetski zakon, Stanovanjski zakon, Zakon o
ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o kmetijskih zemljiš ih,
Zakon o varstvu kulturne dediš ine, Zakon o gozdovih, Zakon o rudarstvu, Zakon o
telekomunikacijah, Zakon o zdravstveni inšpekciji, Zakon o javnih cestah,...)

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

Priprava takšnih ob inskih prostorskih dokumentov, ki bodo zagotovili prostorske pogoje za
vsestranski , skladen in okolju vzdržen razvoj ob ine

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilj je priprava in sprejem Ob inskega prostorskega na rta Ob ine Mežica.

4003 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

16003 - Prostorski dokumenti ob ine 28.556,00€
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V ta sklop sodi dejavnost priprave strokovnih podlag in prostorskih dokumentov ter organizacija
in vodenje postopka priprave in sprejema ob inskih prostorskih aktov.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
V Projekt :OB074-07-0029 , Prostorski dokumenti ob ine
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16021 - Svetovanje na podro ju urejanja prostora 14.280,00€
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V ta sklop sodi dejavnost vodenja postopkov sprejema prostorskih aktov ter svetovanja pri
kreiranju ob inske prostorske politike in razreševanju urbanisti nih problemov v mestu.

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

Pri izra unu potrebnih sredstev se upošteva cena najugodnejšega ponudnika za navedene
storitve

1603 - Komuna lna de javnos t 242.259,00 €

Opis glavnega programa
Glavni program Komunalna dejavnost vklju uje vzdrževanje in obnovo komunalnih objektov in
naprav na podro ju oskrbe z vodo, teko e vzdrževanje objektov za rekreacijo ter otroških igriš
in prazni no okrasitev mest.

Dolgoro ni cilji glavnega programa
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na obmo ju ob ine Mežica. Poskrbeti za ustrezna in
varna otroška igriš a ter ostale rekreacijske površine. Prav tako želimo poskrbeti, da bo v asu
prazni nih dni naša ob ina dobila prazni ni zgled z ustrezno okrasitvij
o

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na podro ju komunalne
dejavnosti - vodovodni sistemi, zagotoviti varna otroška igriš a ter okrasitev mesta.

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost

4001 Ob inska uprava – oddelek za druž. Dejavnosti in splošne zadeve
16039001 Oskrba z vodo

4003 Ob inska uprava - oddelek za gospod. in gospodarske javne službe
16039003 Objekti za rekreacijo

4003 Ob inska uprava - oddelek za gospod. in gospodarske javne službe 16039004
Prazni no urejanje naselij

4003 Ob inska uprava - oddelek za gospod. in gospodarske javne službe

16039001 - Oskrba z vodo 186.059,00 €
Opis podprograma

Podprogram obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov na obmo ju ob ine.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 s sp.)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 s sp.)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 s pop.)
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- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s sp.)
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93)
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni RS, št. 35/06 s sp.)
- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04)
- Odlok o gospodarskih javnih službah ob ine Mežica (Uradni list RS, št. 39/97 s sp.)
- Investicijski program: Posodobitev vodovodnih sistemov v Mežiški dolini

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

Zagotoviti neopore no pitno vodo v zadostnih koli inah na obmo jih kjer se prebivalci
oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov, izboljšati kakovost izvajanja javne
službe z dodatno infrastrukturo ter izvajanje strateške usmeritve države v smeri trajnostnega,
okolju prijaznega razvoja.
Kazalci: število obnovljenih ter posodobljenih vodovodnih sistemov.

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

- Skladno z razpoložljivimi sredstvi za leto 2011 se bodo krili stroški izdelave projekta
uravnoteženja vodooskrbnega sistema v Mežici.

4003 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

16046 – Uravnoteženje vodooskrbnega sistema v Mežiški dolini -

167.059,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Prora unska postavka je namenjena za gradnjo in opremo in druge stroške za izvedbo projekta
uravnoteženja vodooskrbnega sistema v Mežici po sprejetem IP.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
OB074 -11 -0009: Uravnoteženje vodooskrbnega sistema v Mežiški dolini

16047 – Investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema 19.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva v prora unski postavki so namenjena za teko e investicijsko vzdrževanje vodovodnega
sistema. Pokrili pa se bodo tudi stroški za izdelavo projektne dokumentacije za potrebe
vzdrževanja oz. izgradnje vodovodnih objektov.

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

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
OB074 -12 -0003: Posodobitev vodovodnih sistemov v Mežiški dolini

16039002 - Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost 6.400,00 €
Opis podprograma
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Podprogram obsega investicijsko vzdrževanje pokopališ .

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s sp.)
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04)
- Odlok o gospodarskih javnih službah ob ine Mežica (Uradni list RS, št. 39/97 s sp

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

Dolgoro ni cilj je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališ in infrastrukture v
sklopu pokopališ .

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma
obnovo pokopališ in infrastrukture.

Kazalec je število urejenih pokopališ in infrastrukture.

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE 1,691.181,00 €

16007 - Vzdrževanje socialnih grobov 400,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Socialne grobove v ob ini Mežica vzdržuje upravljavec Komunala Mežica. Za to so planirana
sredstva v višini 400,00 € .

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

Pri izra unu potrebnih sredstev se upošteva ocena predvidenih stroškov za vzdrževanje
pokopališ .

4003 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

16006 – Gradnja In vzdrževanje pokopališ in mrliških vežic 6.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Pokopališ e s pripadajo imi objekti v ob ini Mežica vzdržuje upravljavec Komunala Mežica.
Za nujno potrebno investicijsko vzdrževanje na pokopališ u planiramo sredstva v višini
6.000,00 € .

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

Pri izra unu potrebnih sredstev se upošteva ocena predvidenih stroškov za vzdrževanje
pokopališ .
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16039003 - Objekti za rekreacijo 34.800,00€
Opis podprograma
Podprogram objekti za rekreacijo obsega upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice,
parki, otroška igriš a, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 s pop.)
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah ob ine Mežica (Uradni list RS, št. 39/97 s sp.)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 s sp.)
- Odlok o obmo jih najve je obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti
okolja v Zgornji Mežiški dolini (Uradni list RS, št. 119/07)

Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoro ni cilji podprograma so zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev
urejenosti javnih zelenih površin.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma so hortikulturna ureditev površin v urbanem okolju, ureditev otroških
igriš in dopolnitev obstoje ih, zasaditev javnih zelenih površin. Dokon na ureditev otroškega igriš a na
Leški cesti.
Kazalci: število urejenih otroških igriš in drugih javnih površin.

4003 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

16009 - Teko e vzdržev. objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška
igriš a) 34.800,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
V okviru prora unske postavke je na rtovano vzdrževanje objektov za rekreacijo, urejanje
zelenic ter parkov v ob ini v vrednosti 34.800 € . V ve ji meri gre za košnjo zelenic, parkov,
ureditev cvetli nih nasadov ter urejanje otroških igriš .

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri izra unu potrebnih sredstev se upošteva obseg del iz preteklega leta.

16039004 - Prazni no urejanje naselij 15.000,00 €
Opis podprograma
Podprogram Prazni no urejanje naselij obsega prazni no okrasitev naselij in izobešanje zastav ob
praznikih.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o izobešanju zastav in uporabi državnega grba (Uradni list RS, št. 67/94)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 s pop.)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 s sp.)
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04)
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- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah ob ine Mežica (Uradni list RS, št. 39/97 s

Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotovitev prazni ne okrasitve naselij v ob ini in
- zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Cilj podprograma je primerno obeležiti praznike in prireditev ter zagotovitev novoletne okrasitve naselij
v ob ini.

4003 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

16026 - Prazni na okrasitev naselij 15.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Izobešanje in demontažo zastav izvajamo v skladu z Zakonom o izobešanju zastav in uporabi
državnega grba. Lokacije izobešanja so na drogovih javne razsvetljave. Izobešanje se opravi
zadnji delovni dan pred praznikom, demontaža pa prvi delovni dan po prazniku. V okviru
prora unske postavke so zajeta tudi sredstva za novoletno okrasitev naselij v ob ini.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri izra unu potrebnih sredstev se upošteva obseg del iz preteklega leta.

1605 - Spodbuj anje stanovanjs ke gradnje 53.716,00 €
Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vklju uje sredstva za spodbujanje stanovanjske
gradnje in druge programe na stanovanjskem podro ju. Usmeritve na podro ju spodbujanja stanovanjske
gradnje: Izvajanje ter sprotno prilagajanje stanovanjskega programa Ob ine Mežica, sodelovanje in
povezovanje investitorjev in namenskih sredstev na stanovanjskem podro ju, spodbujanje prenove
stanovanjskih objektov z nizkim bivalnim standardom in slabo gradbeno kvaliteto, predvsem na
obmo jih, kjer je tak pristop nujen.
Z nujnimi obnovami želimo dose i: pove anje bivalnega standarda, pove anje standarda v sanitarnih
prostorih stanovanj, izboljšanje izolacije z menjavo stavbnega pohištva, stabilnosti objektov in zunanji
zgled stanovanjskih stavb.

Dolgoro ni cilji glavnega programa
Dolgoro ni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj po planu vzdrževanja ter izgradnja novih
stanovanjskih enot v sodelovanju z Stanovanjskim skladom RS, potencialnim investitorjem ter v okviru
prora unskih zmožnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja ter pri etek
izgradnje novih stanovanjskih enot. Planirani kazalci, na podlagi katerih bomo merili uspešnost
zastavljenih ciljev je obseg realizacije navedenega plana investicijskega vzdrževanja. Z samo izvedbo
investicije se prepre uje staranje in propadanje obstoje ega fonda stanovanj, prav tako pa se pove a tudi
vrednost stanovanj. Posledice planiranih investicij se odražajo tudi v izboljšanju bivalnega standarda
najemnikov.
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Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje;

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 53.390,00 €
Opis podprograma

V okvir podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje sodijo upravljanje in teko e
vzdrževanje stanovanj ter upravništvo stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage
- Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 69/2003 in spr.);
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in

postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/2003 in spr.);
- Pravilnik o minimalnih tehni nih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

(Ur. list RS, št. 125/2003 in spr.);
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/2004 in spr.);
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS, št.

20/2004 in spr.);
- Pravilnik o minimalnih tehni nih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote,

namenjene za asnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Ur. list
RS, št. 123/2004 in spr.);

- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur. list
RS, št. 127/2004 in spr.);

- Pravilnik o dolo itvi vrednosti to ke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Ur. list RS, št.
86/2005 in spr.);

- Pogodba o izvajanju stanovanjskih storitev med Ob ino Mežica ter Stanovanjskim
podjetjem d.o.o., Ravne na Koroškem z dne 13.02.1993.

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

Dolgoro ni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki
ga bo Ob ina Mežica obdržala v trajni lasti. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se pove a
tudi vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska u inkovitost objektov.

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja.

4003 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

16014 - Upravljanje in teko e vzdrževanje stanovanj 39.000,00€
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
V prora unski postavki Upravljanje in teko e vzdrževanje stanovanj so planirana sredstva,
potrebna za kritje stroškov teko ega vzdrževanja stanovanj v lasti Ob ine Mežica (npr.
obnova sanitarnih prostorov, tesnjenje oken, vrat itd) ter stroški zavarovalnin, izterjav
najemnin,pa tudi za pokrivanje obratovalnih stroškov v asu, ko je stanovanje izvzeto iz
uporabe.

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

Osnova za dolo itev vrednosti, namenjene teko emu vzdrževanju stanovanj je predvsem
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višina prihodkov iz naslova zara unane najemnine. Del sredstev, pobranih od najemnin se
tako nameni zavarovanju, sodnim stroškom in drugim splošnim stroškom, upravljanju. Zajeti
so tudi stroški praznih stanovanj (najemnine, teko i stroški za skupne prostore), stroški
teko ega vzdrževanja stanovanj po programu za leto 2013 ter obveznosti po Stanovanjskem
zakonu (teko i transferi v javne sklade). V letu 2013 bomo za upravljanje in teko e
vzdrževanje stanovanj namenili 39.000,00 €.

16019 - Upravništvo stanovanj 14.300,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V tej postavki so zagotovljena sredstva za poravnavo obveznosti za izvedbo storitev
upravništva in drugih nalog v skladu s pogodbo o upravljanju.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Pri izra unu potrebnih sredstev se upošteva obseg del iz preteklega leta.

16020 - Vodenje obro nih odkupov 90,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Predvidena sredstva za poravnavo obveznosti do Republiškega odškodninskega sklada in
Republiškega stanovanjskega sklada (20% davek Stanovanjskemu skladu RS in 10% davek
Odškodninskemu skladu RS).

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

Pri izra unu potrebnih sredstev se upošteva obseg del iz preteklega leta.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem podro ju 326,00 €
Opis podprograma

V okviru navedenega podprograma 16059003 Drugi programi na stanovanjskem podro ju
sodijo: prenos kupnin za prodana stanovanja po SZ-91 na SSRS in SOD.

Zakonske in druge pravne podlage
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/2003 in spr.),
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni
list RS, št. 127/2004 in spr.),
- Pravilnik o dolo itvi vrednosti to ke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list
RS št. RS 86/2005 in spr.),
- Pogodba o izvajanju stanovanjskih storitev Ob ine Mežica z dne 13.02.1993.

Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Dolgoro ni cilj tega podprograma je prenos kupnin od prodanih stanovanj po SZ-91 na SRS
in SOD. Kazalec  u inkovitosti predvidevanih odhodkov bo redno vzdrževan stanovanjski
fond Ob ine Mežica, s imer v osnovi ohranjamo njegovo vrednost.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj tega podprograma je prenos kupnin od prodanih stanovanj po SZ-91 na
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SRS in SOD.

4003 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

16015 - Prenos kupnin na stanovanjski in odškodninski sklad 326,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Predvidena sredstva za poravnavo obveznosti do Republiškega odškodninskega sklada in
Republiškega stanovanjskega sklada (20% davek Stanovanjskemu skladu RS in 10% davek
Odškodninskemu skladu RS).
Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Pri izra unu potrebnih sredstev se upošteva obseg del iz preteklega leta.

1606 - Upravl janje in razpo laganj e z zemlj i š i ( javno dobro,
kmet i js ka, gozdna in s ta vbna ze ml jiš a )

19.333,00 €
Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljiš i (javno dobro, kmetijska, gozdna in
stavbna zemljiš a) vklju uje sredstva za urejanje ob inskih zemljiš ter nakupe zemljiš .

Dolgoro ni cilji glavnega programa
Dolgoro ni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljiš i (prodaja zemljiš , ki so v lasti
Ob ine Mežica) za namen gradnje cest in drugih objektov (posamezna zemljiš a), gospodarjenje
z zemljiš i zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup,
služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z zemljiš i zaradi zaokrožitve stavbnih zemljiš
(gradbene parcele, funkcionalna zemljiš a), pridobivanje zemljiš za infrastrukturne objekte
(uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim).

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Na podro ju upravljanja in razpolaganja z zemljiš i planiramo sredstva za kritje stroškov
izvedbe postopkov upravljanja in razpolaganja z zemljiš i (npr. cenitve, odmere, notarski
stroški, davki, javne objave, odškodnine, ...) ter sredstva za nakupe zemljiš in z njimi
povezanih stroškov. Kazalci in asovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega
na rta razpolaganja in letnega na rta pridobivanja stvarnega premoženja, pri emer je potrebno
upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in
dolgotrajna naloga, zaradi katerega je izredno težko natan no locirati stroške ter asovno
opredeliti izvedbo postopkov.

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
16069001 Urejanje ob inskih zemljiš

4001 - Ob inska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve
16069002 Nakup zemljiš

4001 - Ob inska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve
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16069001 - Urejanje ob inskih zemljiš 16.368,00€
Opis podprograma

Poslanstvo podprograma 16069001 - Urejanje ob inskih zemljiš je urejanje ob inskih zemljiš ,
katera niso zajeta v okviru investicij v teku oziroma izvajanje aktivne zemljiške politike, in sicer
z izvedbo predhodnih postopkov in kon nih faz premoženjsko-pravnih ter drugih postopkov
(zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve,...). Klju ne naloge so vodenje premoženjsko-
pravnih postopkov v skladu z dolo ili veljavne zakonodaje ter na podlagi sprejetega letnega
na rta razpolaganja z nepremi nim premoženjem.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list

RS, št. 86/2010),
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in spremembe) in na njegovi podlagi

sprejeti podzakonski akti,
- Stvarnopravni zakonik (Ur. list RS, št. 87/02),
- Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/01 in spremembe),
- Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/03 in spremembe) in na njegovi podlagi

sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04 - UPB1 in spremembe) in na

njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o prostorskem na rtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007),
- Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03 in spremembe) in na njegovi

podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o javnem naro anju (Ur. list RS, št. 128/2006 in spremembe) in na njegovi

podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in ob in (Ur. list RS, št. 84/2007 in

spremembe),
- podro ni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v

upravljanje in razpolaganje z zemljiš i,
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro nega in

družbenega plana Ob ine Mežica za obmo je Ob ine Mežica.

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

Dolgoro ni cilji predstavljajo izvedbo im ve jega obsega planiranih postopkov vodenja
premoženjsko pravnih zadev, z namenom pridobitve finan nih sredstev in ureditve
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. Kazalci in asovni okvir na podlagi katerih se bo merila
uspešnost zastavljenih ciljev obsegajo izvedbo letnega na rta razpolaganja s stvarnim
premoženjem ob ine, pri emer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko
pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja s kupci,
lastniki zemljiš , sodiš em in geodetsko upravo, zaradi navedenega je izredno težko natan no
dolo iti stroške in asovno opredeliti izvedbo posameznega postopka.

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s
stavbnimi zemljiš i v skladu z letnim na rtom razpolaganja z nepremi nim premoženjem ob ine
za leto 2012 in v skladu s teko imi premoženjsko-pravnimi zadevami v letu 2012
(obremenjevanje ob inskega nepremi nega premoženja, i.d.). Letni kazalec pa predstavlja
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število izvedenih predhodnih postopkov za uspešno izvedbo postopkov (geodetske storitve,
cenitve, odvetniške storitve, i.d.), gospodarjenja s stavbnimi zemljiš i.

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN SPLOŠNE ZADEVE 1,691.181,00 €

16016 - Urejanje ob inskih zemljiš (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)
16.386,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
V okviru dejavnosti urejanja ob inskih zemljiš se izvajajo aktivnosti ter naloge v povezavi z
zemljiškoknjižnimi ter geodetskimi zadevami. V okviru postavke so zajeti tudi sodni stroški,
storitve odvetnikov, notarjev in drugo.

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

Pri izra unu potrebnih sredstev se upošteva število zahtevkov iz preteklega obdobja ter dejstvo,
da je bilo v letu 2012 vloženih na Ob ino Mežica ve je število vlog za odkup zemljiš , zaradi
katerih predvidevamo, da je možno tudi ve je število geodetskih ter zemljiškoknjižnih zadev.
Na tej postavki se morajo planirati stroški geodetskih ter notarskih storitev, kljub temu, da je pri
prodaji ob inskega premoženja to strošek kupca in ga dobimo vrnjenega.

16069002 - Nakup zemljiš 2.965,00 €
Opis podprograma

Poslanstvo podprograma 16069002 - nakup zemljiš je nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih
zemljiš , katera niso zajeta v okviru investicij v teku. Klju ne naloge so vodenje premoženjsko
pravnih zadev nakupa v skladu z dolo ili veljavne zakonodaje ter na podlagi potrjenega letnega
na rta pridobivanja nepremi nega premoženja.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št.
86/2010),
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti
podzakonski akti,
- Stvarnopravni zakonik (Ur. list RS, št. 87/02),
- Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/01 in spremembe),
- Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/03 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti
podzakonski akti,
- Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91 in spremembe),
- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04 - UPB1 in spremembe) in na njegovi podlagi
sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o prostorskem na rtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007),
- Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03 in spremembe) in na njegovi podlagi
sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o javnem naro anju (Ur. list RS, št. 128/2006 in spremembe) in na njegovi podlagi
sprejeti podzakonski akti,
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in ob in (Ur. list RS, št. 84/2007 in
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spremembe),
- podro ni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in
razpolaganje z zemljiš i,
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro nega in družbenega plana
Ob ine Mežica ter v okviru tega sprejeta Urbanisti na zasnova ob ine Mežica.

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

Dolgoro ni cilji predstavljajo izvedbo im ve jega obsega planiranih postopkov vodenja
premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljiš ter morebitnih dopolnitev letnega na rta
pridobivanja nepremi nega premoženja (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe ob ine pod
im bolj ugodnimi pogoji). Kazalci, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih

ciljev, in asovni okvir obsegajo izvedbo planiranih nakupov na podlagi letnega na rta
pridobivanja stvarnega premoženja, pri emer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja
premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljiš zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki
zahteva usklajevanja z lastniki zemljiš (prodajalci), sodiš em in geodetsko upravo.

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup in sam odkup zemljiš v skladu z
letnim na rtom pridobivanja nepremi nega premoženja za leto 2012. Letni kazalec pa
predstavlja število zaklju enih postopkov odkupa nepremi nega premoženja skladno z letnim
na rtom pridobivanja.

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN SPLOŠNE ZADEVE 1,691.181,00 €

16017 - Nakup stavbnih zemljiš 2.965,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
V prora unski postavki 16017 - Pridobivanje stavbnih zemljiš planiramo sredstva potrebna za
nakup zemljiš , katera niso zajeta v okviru investicij v teku so pa vklju ena v letni na rt
pridobivanja nepremi nega premoženja v last Ob ine Mežica.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
Nakup stavbnih zemljiš OB074-07-0004 se nanaša na projekte v skladu z na rtom o nakupu z
letnim na rtom.
Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
OB074 -07-0004. Nakup zemljiš

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 31.211,00 €

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

Podro je zdravstvenega varstva zajema preventivne programe zdravstvenega varstva in druge
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programe na podro ju zdravstva.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe
Zagotavljanje im boljšo preskrbljenost ob anov z zdravstvenimi storitvami na primarni ravni
in skrb za im boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva
1707 - Drugi programi na podro ju zdravstva

1706 - Preve nti vni programi zdravs tvenega vars tva
1.000,00 €
Opis glavnega programa
Preventivni programi zdravstvenega varstva vklju uje sredstva za programe spremljanja
zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.
Dolgoro ni cilji glavnega programa
Izvajati preventivne dejavnosti iz podro ij primarnega zdravstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Ohraniti pogoje in možnosti izvajanja preventivnih programov.

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

4001 - Ob inska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije
zdravja 1.000,00 €
Opis podprograma
Podprogram obsega podro je spremljanja zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije
zdravja, klju ne naloge pa obsegajo sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakonu o zdravstveni dejavnosti
- Pogodba o izvedbi cepljenja proti HPV

Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Dolgoro ni cilji podprograma so zaš ita pred okužbo s humanimi papilomavirusi.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Boljše zdravstveno stanje deklic v odrasli dobi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je zagotoviti možnost cepljenja za vse deklice dolo ene starostne
skupine.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
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Boljše zdravstveno stanje deklic v odrasli dobi.

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN SPLOŠNE ZADEVE 1,691.181,00 €

17006 - Cepljenje deklic proti raku na mat. vratu 1.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Ob ina sofinancira stroške cepljenja proti raku materni nega vratu, ki zaš iti pred okužbo s
humanimi papiloma virusi tipa 16, 18, 6 in 11.

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

Ob ina sofinancira tri odmerke cep iva proti raku materni nega vratu.

1707 - Dr ugi programi na podro ju zdravs tva

30.211,00 €
Opis glavnega programa
Drugi programi na podro ju zdravstva vklju ujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in
mrliško ogledno službo.

Dolgoro ni cilji glavnega programa
- ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in
- ohranjati pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

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

- ohranjati finan ne in kadrovske pogoje za izvajanje postopkov nujnega zdravstvenega
varstva in

- ohranjati finan ne pogoje za izvajanje mrliško pregledne službe.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
število zavarovanih oseb kot ob ani in število mrliških ogledov .
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
4001 - Ob inska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve

17079002 - Mrliško ogledna služba
4001 - Ob inska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 27.200,00 €
Opis podprograma
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Podprogram obsega pla ilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe, ki majo
stalno bivališ e v ob ini Mežica.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Dolgoro ni cilji podprograma so izvajanje upravnih postopkov za izdajo odlo b o
upravi enosti do zdravstvenega zavarovanja.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število izdanih upravnih
odlo b.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je zagotoviti sredstva za kritje zdravstvenega zavarovanja ob anom, brez
zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Število zavarovancev, ki jim
Ob ina Mežica krije zdravstveno zavarovanje.

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN SPLOŠNE ZADEVE 1,691.181,00 €

17003 - Pla ilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

27.200,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Ob ina je po zakonu dolžna pokrivati stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb brez
zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov, ki imajo stalno bivališ e v ob ini Mežica.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Za zdravstveno zavarovanje oseb brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov so na
postavki planirana sredstva višini 27.200,00 €.

17079002 - Mrliško ogledna služba 3.011,00 €
Opis podprograma

Podprogram obsega pla ilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški
mrliškega oglednika, eventualne obdukcije in stroški tehni ne pomo i pri obdukciji (prevoz)
v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakonu o zavodih
- Zakonu o zdravstveni dejavnosti
- Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališ
- Pravilniku o pogojih in na inu opravljanja mrliško pregledne službe
- Zakonu o nalezljivih boleznih
- Pravilniku o pogojih, na inu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in
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deratizacije

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

Dolgoro ni cilji podprograma so: ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število opravljenih mrliških
pregledov, število obdukcij in tehni nih pomo i pri obdukciji.

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

Letni izvedbeni cilj: kritje stroškov za izvajanje mrliško ogledne službe.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število opravljenih mrliških
ogledov.

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN SPLOŠNE ZADEVE 1,691.181,00 €

17004 - Pla ilo storitev mrliško ogledne službe 3.011,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Ob ina zagotavlja pla ilo vseh stroškov mrliško ogledne službe za vse umrle, ki so imeli v
asu smrti stalno bivališ e na obmo ju ob ine, ter za vse umrle, za katere ni možno ugotoviti

stalnega bivališ a, umrli pa so na podro ju ob ine, pri tem se zagotavljajo tudi sredstva za
kritje stroškov eventualnih obdukcij na zahtevo mrliškega oglednika, v primeru suma
kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni. Za potrebe drugih preventivnih zdravstvenih
ukrepov se krijejo tudi stroški deratizacije.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Skupno se za izvajanje mrliško ogledne službe na postavki planirajo sredstva v skupni višini
3.011,00 € .

18 - KULTUR A, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
546.499,00 €

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

Kultura
Lokalna skupnost uresni uje javni interes za kulturo zlasti z:
- zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in
- na rtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture.
Šport
Lokalna skupnost skrbi za uresni evanje javnega interesa v športu tako, da:
- zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti,
- zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in
- na rtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.
Lokalna skupnost v okviru tega podro ja zagotavlja tudi pogoje za opravljanje in razvoj
mladinske dejavnosti.
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Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja

Državni razvojni program 2007-2013
Resolucija o nacionalnem programu za kulturo
Bela knjiga o športu

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

- ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in
- pospeševati kulturno, športno in mladinsko dejavnost.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine
- 1802 - Ohranjanje kulturne dediš ine
- 1803 - Programi v kulturi
- 1805 - Šport in prosto asne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kult urne dedi š ine 2.310,00 €

Opis glavnega programa

Ohraniti kulturno dediš ino in izboljšati materialne in prostorske pogoje za izvajanje kulturne
dejavnosti.

Dolgoro ni cilji glavnega programa
Ohranjanje nepremi ne in premi ne kulturne dediš ine

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

Letni izvedbeni cilj: vzdrževati objekte na podro ju kulturne dediš ine.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število obnovljenih kulturnih
spomenikov, pove an delež novega muzejskega gradiva.

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 - Nepremi na kulturna dediš ina
4001 - Ob inska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve

18029001 - Nepremi na kulturna dediš ina 1.410,00 €

Opis podprograma
V okviru podprograma se bo izvajal teko e vzdrževanje grobov, grobiš in postavitev
spominskih obeležij.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zavodih
- Zakon o uresni evanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o varstvu kulturne dediš ine
- Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja

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

Dolgoro ni cilji podprograma so: zaš ita in vzdrževanje spomenikov.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: obseg zaš itenih in vzdrževanih
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kulturnih spomenikov.

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

Letni izvedbeni cilji: vzdrževati spomenike kulturne dediš ine, ki so lokalnega pomena,
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število vzdrževanih
spomenikov.

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN SPLOŠNE ZADEVE 1,691.181,00 €

18001 - Vzdrževanje grobov in grobiš , postavitev spominskih obeležij

1.410,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V okviru prora unske postavke je v letu 2013 planirano vzdrževanje partizanskega groba na
starem pokopališ u, groba na Mirju in spominskega obeležja pri Narodnem domu v Mežici.

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

Pri planiranju smo uporabili podatke preteklega leta.

18029002 – Premi na kulturna dediš ina 900,00 €
Opis podprograma

Podprogram obsega namene odkupa premi ne kulturne dediš ine (vklju no zasebnega
arhivskega gradiva), dejavnost muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti,
arhivski programi in projekti.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresni evanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o varstvu kulturne dediš ine

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

Dolgoro ni cilji podprograma so: zaš ita in vzdrževanje spomenikov ter zgodovinskih
dejstev.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: obseg zaš itenih in vzdrževanih
kulturnih spomenikov in njihovo evidentiranje.

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

Letni izvedbeni cilji: vzdrževati spomenike kulturne dediš ine, ki so lokalnega pomena,

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število vzdrževanih
spomenikov.
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4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN SPLOŠNE ZADEVE 1,691.181,00 €

18002 – Dejavnost muzeja (Koroški pokrajinski muzej) 900,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V okviru prora unske postavke so v letu 2013 planirana sredstva za ustanoviteljske pravice v
Koroškem pokrajinskem muzeju.

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

Sredstva so planirana v skladu z ustanovitvenim aktom.

1803 - Programi v kulturi 235.791,00 €
Opis glavnega programa

Programi v kulturi vklju ujejo sredstva za knjižni arsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge
programe v kulturi.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižni arske dejavnosti.
Ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniških gledaliških programov.
Ohranjati interes za vklju evanje v dejavnost ljubiteljske kulture.
Zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj javnih zavodov na podro ju kulture

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

Letni izvedbeni cilj:
- ohranjanje ali pove evanje knjižni arke dejavnosti
- ohranjanje ali pove evanje gledališke dejavnosti
- razdelitev sredstev preko javnega razpisa za podro je ljubiteljske kulture
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižni arstva
- število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih društev na javnem razpisu

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
- 18039001 Knjižni arstvo in založništvo

4001 - Ob inska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve
- 18039002 Umetniški programi

4001 - Ob inska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve
- 18039003 Ljubiteljska kultura

4001 - Ob inska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

4001 - Ob inska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve
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4003 - Ob inska uprava - oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe
- 18039005 Drugi programi v kulturi

4001 - Ob inska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve

18039001 - Knjižni arstvo in založništvo 82.105,00 €
Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v
knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih
- Zakon o sistemu pla v javnem sektorju
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o uresni evanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o knjižni arstvu
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic
- Pravilnik o na inu dolo anja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo

knjižni no dejavnost v ve ob inah, in stroškov krajevnih knjižnic
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižni ne dejavnosti kot javne službe
- Kolektivna pogodba za javni sektor

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

Dolgoro ni cilji podprograma so:
- ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižni arstva,
in razvoj knjižnice v ve namenski informacijski center
- zagotoviti im ve jemu številu ob anom enake pogoje dostopa do knjižni nega gradiva ter
dostopa do im ve jega obsega storitev
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižni arstva in
- število lanov in uporabnikov knjižnice.

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

Letni izvedbeni cilj:
- ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda KOK
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število uporabnikov razli nih programov knjižn ice in
- število izposojenih knjig.

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN SPLOŠNE ZADEVE 1,691.181,00 €

18003 - Knjižnica Ravne (pla e in drugi izdatki zaposlenim) 60.528,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Ob ina Mežica kot soustanoviteljica KOK zagotavlja pogoje za delovanje javnega zavoda,
konkretno na tej postavki so zajeta sredstva za pla e in osebne prejemke.
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Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP

Odhodki na tej postavki zajemajo sredstva za pla e, povra ila in nadomestila in drugi izdatki
zaposlenim, premije za kolektivno dodatno pokojninsko.
Za nemoteno delovanje zavoda se v prora unu zagotavljajo sredstva za pla e, v skladu s
Kolektivno pogodbo za javni sektor.

18004 - Knjižnica Ravne (materialni stroški za delovanje knjižnice)

13.938,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Ob ina Mežica kot soustanoviteljica KOK zagotavlja pogoje za delovanje javnega zavoda,
konkretno na tej postavki so zajeti materialni stroški za dejavnost zavoda, stroške ogrevanja,..

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

Odhodki na tej postavki zajemajo sredstva za materialne stroške in stroške ogrevanja.

18005 - Knjižnica Ravne (nakup knjig) 6.413,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Ob ina Mežica kot soustanoviteljica KOK zagotavlja pogoje za delovanje javnega zavoda, na
tej postavki so zajeti stroški za nakup knjig.

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

Odhodki na tej postavki zajemajo sredstva za nakup knjig.

18006 - Knjižnica Mežica (materialni stroški) 1.226,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva na tej prora unski postavki so namenjena za predstave, ustvarjalne delavnice otrok
in za pla ilo knjižni arke preko študentskega servisa..

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

Na postavki so za leto 2013 planirana sredstva za materialne stroške. Sredstva so planirana na
osnovi plana KOK.

18039002 - Umetniški programi 72.253,00 €
Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost gledališ a in drugih javnih kulturnih zavodov, kulturni
programi samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zavodih
- Zakon o sistemu pla v javnem sektorju
- Zakon o uresni evanju javnega interesa za kulturo
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Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev

Dolgoro ni cilji podprograma so:
- stalna skrb za dvig kakovosti in pestrosti ponudbe (lastna produkcija, skrb za

podmladek, pestra in kakovostna gledališka, glasbena ponudba in ostali projekti),
- ohraniti in bogatiti obseg dejavnosti in
- pestrost ostale ponudbe.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- delež lastne produkcije gledališ a,
- število prireditev ob inskega pomena in
- število ostalih prireditev.

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

Letni izvedbeni cilj:
- ohraniti pogoje za delovanje JKZ NDM
- izvedba prireditev ob inskega pomena.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število obiskovalcev gledaliških in drugih predstav,
- število premier in
- število obiskovalcev prireditev ob inskega pomena.

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN SPLOŠNE ZADEVE 1,691.181,00 €

18037 - Sofinanciranje kulturnega zavoda ND Mežica 33.253,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Ob ina vsako leto nameni sredstva za delovanje JKZ NDM.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so namenjena za kritje stroškov za delovanje zavoda.

18056 – Materialni stroški ND Mežica 39.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Ob ina s pogodbo o upravljanju prenaša upravljanje
narodnega doma na JKZ NDM.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so namenjena za kritje materialnih stroškov in
stroškov obratovanja zavoda.

18039003 - Ljubiteljska kultura 26.768,00 €
Opis podprograma
Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne
dejavnosti (revije, sre anja, gostovanja), sofinanciranje programa zveze kulturnih društev,
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programov in projektov kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakonu o uresni evanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o društvih
- Pravilnik o merilih in na inu izbire projektov, programov in dejavnosti na podro ju

kulture, ki se sofinancirajo iz prora una Ob ine Mežica

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

Dolgoro ni cilji podprograma so:
- pove ati interes za vklju evanje v dejavnost ljubiteljske kulture in
- pove ati zanimanje (zlasti mlade) za vklju evanje v dejavnosti ljubiteljske kulture.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih društev na javnem razpisu
- število otrok in dijakov vklju enih v dejavnosti ljubiteljske kulture v osnovnih in srednjih
šolah

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

Letni izvedbeni cilj:
- izvedba javnega razp isa za kulturne projekte in programe
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število društev, ki so uspeli na javnem razpisu na podro ju kulture
- število kvalitetno izvedenih projektov

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN SPLOŠNE ZADEVE 1,691.181,00 €

18008 - Programi kulturnih društev po pravilniku 26.012,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V okviru prora unske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dejavnosti kulturnih
društev in zvez društev, ki se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

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

Na postavki so za leto 2013 planirana sredstva za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev in
zvez, in sicer 26.012,00 €. Na podlagi javnega razpisa bodo društva lahko kandidirala za
sredstva, namenjena sofinanciranju programov.

18009 - Sofinanciranje zveze kulturnih društev 756,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V okviru prora unske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dejavnosti
Obmo ne izpostave Sklada RS za ljubiteljsko kulturo.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
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preko NRP
Na postavki so planirana sredstva za Obmo no izpostavo Sklada RS za ljubiteljsko
kulturo.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 8.317,00 €
Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje izdaje lokalnega asopisa ŠUMC, sofinanciranje dejavnosti
lokalne TV (CATV), izgradnja kabelskega TV sistema.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakonu o uresni evanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o medijih
- Odlok o javnem glasilu Ob ine Mežica
- Pogodba o izvedbi storitve tiskanja glasila Šumc
- Sporazum o opravljanju dejavnosti lokalne TV
- Sporazum o razvezi pogodbe o upravljanju in vzdrževanju elektronskega

kabelskega omrežja Mežica

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

Dolgoro ni cilji podprograma so :
- Izboljšati informiranost ob anov Ob ine Mežica
- Zadostiti zakonskim pogojem glede informiranja in oglaševanja v medijih
- Izboljšati sistem upravljanja in vzdrževanja elektronskega kabelskega omrežja Mežica

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- letno število tiskanih izdaj revije Šumc
- letno število objav in prenosov sej OS Ob ine Mežica na lokalni TV
- Ohranitev obstoje ega števila naro nikov na CATV in omogo iti nemoteno predvajanje
lokalne TV

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

Letni izvedbeni cilj:
- Izdaja glasila ŠUMC,
- Predvajanje sej OS in drugih objav na lokalni TV,
- Poravnava obveznosti iz Sporazuma o razvezi pogodbe o upravljanju in vzdrževanju

elektronskega kabelskega omrežja Mežica-
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- Izdaja štirih številk letno in skupaj okrog 6000 izvodov glasila Šumc,
- Prenos vseh sej OS in drugih objav na lokalni TV,
- Realizacija obveznosti iz Sporazuma o razvezi pogodbe o upravljanju in vzdrževanju

elektronskega kabelskega omrežja Mežica.

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN SPLOŠNE ZADEVE 1,691.181,00 €

18010 - Lokalni asopis (Šumc) 6.517,00 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V okviru prora unske postavke se zagotavljajo sredstva za lokalni asopis Šumc.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

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

Na postavki so planirana sredstva za izdajanje asopisa Šumc, in sicer 6.517,00 €. Šumc
izide štirikrat letno.

18011 - Lokalna televizija (Catv) 1.800,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V okviru prora unske postavke se zagotavljajo sredstva za lokalni CATV studio. Lokalni
CATV studio opravlja za ob ino na podlagi sporazuma: snemanja, oglaševanje in drugo.

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

Na postavki so za leto 2013 planirana sredstva za snemanja, oglaševanje in drugo za potrebe
ob ine.

18039005 - Drugi programi v kulturi 46.348,00 €
Opis podprograma

Ta podprogram obsega upravljanje in teko e vzdrževanje kulturnih objektov s strani javnega
podjetja KM, nakup opreme za ND Mežica in materialne stroške za krajevno knjižnico.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih
- Zakon o uresni evanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o knjižni arstvu
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic
- Pravilnik o na inu dolo anja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo

knjižni no dejavnost v ve ob inah, in stroškov krajevnih knjižnic,
- Zakon o varstvu kulturne dediš ine

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

Dolgoro ni cilji podprograma so: zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj kulturnih
dejavnosti.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število obiskovalcev knjižnice
in drugih ustanov s podro ja kulture.

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

Letni izvedbeni cilj: posodabljanje opreme in investicijsko vzdrževanje Narodnega doma
Mežica.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število obiskovalcev in število
prireditev v Narodnem domu v Mežici.



123

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN SPLOŠNE ZADEVE 1,691.181,00 €

18013 – Nakup, gradnja in inv. vzdrževanje kulturnih domov (ND Mežica)
- 18.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Dejavnost se nanaša na investicijsko vzdrževanje za nujno potrebno obnovo v ND Mežica.

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

Na postavki so za leto 2013 planirana sredstva za nujno potrebne stroške obnove. Sredstva so planirana
na osnovi plana upravljavca JKZ NDM.

18038 - Teko e vzdrževanje kult. objektov – ND 28.348,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Dejavnost se nanaša na izpolnjevanje pogojev za uresni evanje prostorskih pogojev za
delovanje ND Mežica.

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

Na postavki so za leto 2013 planirana sredstva za materialne stroške. Sredstva so planirana za
prve tri mesece.

1804 - Podpora pos ebni m skupinam 995,00 €
Opis glavnega programa

Programi posebnim skupinam vklju ujejo sredstva za sofinanciranje programov veteranskih
organizacij.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Zagotoviti pogoje za delovanje veteranskih organizacij.

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

Letni izvedbeni cilj: delovanje veteranskih organizacij.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število veteranskih organizacij

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
18049001 Programi veteranskih organizacij

4001 - Ob inska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve

18049001 - Programi veteranskih organizacij 995,00 €
Opis podprograma

Ta podprogram obsega sofinanciranje veteranskih organizacij kot so: društvo izgnancev,
borcev, veteranov vojne za Slovenijo.

Zakonske in druge pravne podlage
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Zakon o društvih

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

Dolgoro ni cilji podprograma so: zagotoviti pogoje za delovanje veteranskih organizacij.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število veteranskih organizacij.

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

Letni izvedbeni cilj: delovanje veteranskih organizacij.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število veteranskih organizacij.

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN SPLOŠNE ZADEVE 1,691.181,00 €

18014 - Sofinanciranje programov društev po seznamu 995,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V okviru prora unske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov
veteranskih društev kot so: borci, veterani, izgnanci in drugi.

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

Na postavki so planirana sredstva za programe veteranskih organizacij po pogodbi.

1805 - Šport i n pr osto asne akti vnos t i 307.403,00 €
Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov na podro ju
športne in mladinske dejavnosti.

Dolgoro ni cilji glavnega programa
Šport

- obnoviti in nadgraditi športno rekreacijsko infrastrukturo,
- pospeševati športno rekreacijsko dejavnost,
- pridobivati dodatne površine za množi no rekreacijo in zagotavljanje prostorskih

pogojev za izvajanje velikih športnih in kulturno zabavnih prireditev, na katerih se
pri akuje pove anje števila obiskovalce in uporabnikov.

Mladinska dejavnost
- ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje za delo neformalno in formalno

organizirane mladine (prostor, oprema).

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

Letni izvedeni cilji na podro ju športa :
- obnoviti fasado na športni dvorani,
- vzdrževati javne športne objekte in
- pove ati število športnih rekreativcev.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na podro ju športa :
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- obnovljene in vzdrževane površine,
- število športnih rekreativcev.
Letni izvedbeni cilji na podro ju mladinske dejavnosti :

- sofinanciranje društev, ki izvajajo programe za mladino,
- izvedba javnega razp isa za društva, ki izvajajo programe za mladino.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na podro ju mladinske

dejavnosti:
- izvedba programov,
- število prijaviteljev na javni razpis in

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
18059001 - Programi športa

4001 - Ob inska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve
18059002 - Programi za mlad ino

4001 - Ob inska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve

18059001 - Programi športa 294.882,00 €
Opis podprograma

Za realizacijo nacionalnega programa na podro ju športa se namenjajo oz. zagotavljajo
sredstva za:

- opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in
- na rtovanje, gradnjo in vzdrževanje lokalno pomembne javne športne objekte.

Zakonske in druge pravne podlage
- Nacionalni program športa v RS
- Zakon o športu
- Zakon o zavodih
- Zakonu o sistemu pla v javnem sektorju
- Zakon o društvih
- Pravilnik o vrednotenju programov športa v ob ini Mežica

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

Dolgoro ni cilji podprograma so: zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in
rekreativne dejavnosti.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- m obnovljenih in novo pridobljenih površin za šport in rekreacijo in
- število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu.

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

Letni izvedbeni cilji:
- pridobiti dodatne prostore za izvajanje športno - rekreacijske dejavnosti,
- ohraniti oz. pove ati optimalno zasedenost športnih objektov,
- pove ati število rekreativcev in
- izvedba javnega razp isa za športne programe.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- dodatne površine v m za izvajanje športno - rekreacijske dejavnosti,
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- odstotek zasedenosti/ izkoriš enosti športnih objektov in
- število vklju enih v organizirane športne aktivnosti.

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN SPLOŠNE ZADEVE 1,691.181,00 €

18019 - Financiranje športa v društvih po pravilniku 38.255,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Programi športa se vsako leto opredelijo v Letnem programu športa. Letni program športa
dolo a programe športa, ki se financirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti,
potrebnih za njihovo uresni evanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v ob inskem
prora unu. Sredstva po posameznih športnih programih se bodo razdelila na podlagi javnega
razpisa, skladno z veljavnim pravilnikom.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva za izvedbo letnega programa športa v letu 2013 so planirana v višini 38.255,00 €.

18022 - Upravljanje in teko e vzdrževanje športne hale 11.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Ob ina Mežica je v upravljanje in vzdrževanje, športno dvorano predala podjetju Komunala
Mežica. Sredstva na postavki so namenjena teko emu vzdrževanju dvorane in kritju stroškov
uporabe dvorane.
Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP

Za vzdrževanje objekta so v prora unu zagotovljena sredstva, ki so namenjena kritju
stroškov elektri ne energije in zemeljskega plina, zavarovanja in drugega teko ega
vzdrževanja

18024 - Upravljanje in teko e vzdrževanje nogometnega igriš a 2.250,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Nogometno igriš e upravlja NK Akumulator Mežica.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Za teko e vzdrževanje nogometnega igriš a so v prora unu zagotovljena sredstva v višini
2.250,00 €, ki so namenjena za kritje stroškov vzdrževanja.

18025 - Upravljanje in teko e vzdrževanje tenis igriš a 450,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Nogometno igriš e upravlja Tenis klub Mežica.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Za teko e vzdrževanje tenis igriš a so v prora unu zagotovljena sredstva v višini 450,00 €, ki
so namenjena za kritje stroškov vzdrževanja
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18045 – Obnova nogometnega stadiona 12.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Projekt je razdeljen na tri dele. Prvi del projekta je bil realiziran z izgradnjo tribun v letu 2009
nadaljujemo z izvedbo drugega dela projekta, ki vklju uje gradnjo servisnega objekta in atletske
steze. V letu 2012 smo izdelali vso projektno dokumentacijo potrebno za pridobitev gradbenega
dovoljenja v letu 2013 bomo projekt nadaljevali v okviru javnega zasebnega partnerstva.
Izvedba gradbenih del je na rtovana v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
Projekt :OB074-09-0001 , Obnova športne dvorane v Mežici

18046 - Obnova športne dvorane v Mežici 122.964,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Projekt obnove športne dvorane je razdeljen na ve faz v katerih ob ina na rtuje obnovo strehe
in fasade stavbe, stavbnega pohištva, razsvetljave, prezra evanja in v zadnji fazi na rtuje z
rekonstrukcijo pove ati prostor za gledalce, posodobit prezra evaje ( klimatizacija) objekta in
posodobit pomožne prostore objekta.
V letu 2012 je obnova športne dvorane vklju evala obnovo sanitarij in nadaljevanje obnove
veznega dela kar v letu 2013 zaklju ujemo.
Z realizacijo projekta bo Ob ina Mežica pridobila posodobljen športni objekt, ki bo bistveno
pripomogel k izboljšanju pogojev za športno vadbo šolo obveznih otrok in za športno
udejstvovanje ob anov, kot rekreativcev ali kot aktivnih športnikov.
Projekt obnove šole na rtuje ob ina zaklju it do konca leta 2014.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
Projekt :OB074-10-0012 , Obnova športne dvorane v Mežici

18053 –Projekt »Zdrav življenjski slog« na OŠ Mežica 3.200,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Na šoli poteka projekt »Zdrav življenjski slog«, financiran s strani ministrstva. Projekt omogo a
otrokom vseh razredov dodatne ure telesne vzgoje. Otroci v okviru projekta spoznavajo vse
vrste športa.
Z realizacijo prora unske postavke bo Ob ina Mežica, po koncu financiranja s strani ministrstva
- avgusta, omogo ila financiranje in izvedbo projekta do konca leta 2013.

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

Ob ina Mežica financira projekt za obdobje treh mesecev.

18054 – Nakup opreme za igriš e pri OŠ 7.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
V sklopu ureditve okolice osnovne šole je bilo zgrajeno ve namensko igriš e katerega je
potrebno ustrezno opremiti. Igriš e bomo zaš itili z ustrezno zaš itno ograjo ter nabavili gole ter
koše za namen igranja košarke in nogometa. Igriš e bomo ustrezno talno ozna ili.
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Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
Projekt :OB074-12-0013 , Nakup opreme za igriš e pri OŠ

18058 – Investicijsko vzdrževanje športne hale 13.507,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
V sklopu ureditve okolice osnovne šole je bilo zgrajeno ve namensko igriš e katerega je
potrebno ustrezno opremiti. Igriš e bomo zaš itili z ustrezno zaš itno ograjo ter nabavili gole ter
koše za namen igranja košarke in nogometa. Igriš e bomo ustrezno talno ozna ili.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
Projekt :OB074-12-0013 , Nakup opreme za igriš e pri OŠ

4003 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 1,729.085,00 €

18051 – Ureditev otroškega igriš a Stržovo 25.600,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
V okviru prora unske postavke je na rtovana gradnja otroškega igriš a Stržovo.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
Projekt : OB074-10-0012 Ureditev otroškega igriš a Stržovo

18055 – Rolkarski park Mežica 50.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Ob ina Mežica je prijavila projekt na razpis v okviru LAS-a Mežiške doline, kjer je bil potrjen
ter bo 60% sofinanciran s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Zgradil se bo Rolkarski
poligon na nekdanjem telovadiš u.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
OB074-12-0023 Rolkarski park Mežica

18054 – Disk golf igriš e 8.656,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Na obmo ju centra CŠOD želimo urediti Disk golf igriš e. V za etni fazi bi postavili nekaj
košev ter nabavili disk-e za igranje. Projekt smo prijavili na Fundaciji za šport kjer pri akujemo
nekaj sredstev za sofinanciranje.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
OB074-12-0024 Disk golf igriš e

18059002 - Programi za mladino 12.521,00 €
Opis podprograma
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V okviru tega programa sofinanciramo delovanje društev, katerih vloga se nanaša na podro ja
mladinskega dela, pri emer se štejejo za uporabnike mladinskega dela predvsem mladi v
starosti od 6. do 26. let. Sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za
mlade ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov,
programov za mlade se izvede na podlagi javnega razpisa.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za mlade

ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov,
programov za mlade iz prora una Ob ine Mežica

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

Dolgoro ni cilji podprograma so: omogo anje mladinskega dela in vzpodbujanje razvoja
mladinske politike s podporo kvalitetnim mladinskim programom, projektom in programom
za mlade, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veš in ter socialnemu vklju evanju
mladih in vzpodbujanje udejstvovanja mladih ter primerno koriš enje mladinske
infrastrukture.
Sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade kot tudi
sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število prijavljenih na javnem
razpisu.

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

Letni izvedbeni cilji:
- sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade,
- izvedba javnega razpisa,
- sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- izvedba mladinskih programov in projektov za mlade,
- število prijaviteljev na javni razpis.

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE 1,691.181,00 €

18028 - Financiranje društev, ki izvajajo program za mladino po
pravilniku 9.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za mlade ter sofinanciranje
stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, programov za mlade je
dolo eno v pravilniku. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva za financiranje društev, ki izvajajo program za mladino.
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18040 - Program preživlj. prost. asa otrok med po itnicami 3.521,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V okviru te prora unske postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov
preventivnega dela z mladimi. Namen in cilj je zagotovitev del sredstev izvajalcem za
programe, ki izvajajo delo z mladimi in s tem omogo anje možnosti za koristen na in
preživljanja prostega asa otrok in mladostnikov.

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

Sredstva za izvedbo preventivnih projektov v letu 2013.

19 – I ZOBRAŽEVANJE 824.627,00 €
Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske
porabe

Pogoje, na in upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja Ob ina Mežica
na podro jih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja
otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih
ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Predšolsko vzgojo izvaja vzgojno izobraževalni zavod, osnovnošolsko izobraževanje izvaja
osnovna šola, osnovne šole s prilagojenim programom in glasbene šole, osnovnošolsko
izobraževanje odraslih je organizirano na Ljudski univerzi.

Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

- ohraniti in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno
izobraževalne dejavnosti na podro ju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja,
izobraževanja odraslih, srednješolskega in visokošolskega izobraževanja,

- ohraniti programe izobraževanja, ki omogo ajo ve jo zaposljivost (brezposelnih,
posebnih skupin, izobrazbeni primanjkljaj),

- ohraniti oz. zagotavljati sredstva za štipendije in
- ohraniti programe neformalnega u enja in drugih izobraževalnih programov,

pomembnih za rast in razvoj ob anov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
1904 - Terciarno izobraževanje
1906 - Pomo i šolajo im

1902 - Varstvo i n vzgoja predš ols ki h otr ok 553.889,00 €
Opis glavnega programa

V okviru tega programa ohranjamo in zagotavljamo optimalne možnosti za vklju itev im
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ve jega števila otrok v vrtce.

Dolgoro ni cilji glavnega programa
Ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

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

Glavni letni izvedbeni cilji na podro ju varstva in vzgoje predšolskih otrok:
- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok,
- subvencioniranje pla ila programov vrtca.

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci
4001 - Ob inska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve
4003 – Ob inska uprava – oddelek za gospod. in gospodarske javne službe

19029001 – Vrtci 553.889,00 €
Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost vrtcev (pla ilo razlike med ceno programov in pla ili staršev
ter gradnja in vzdrževanje vrtcev).

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zavodih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Pravilnik o pla ilih staršev za programe v vrtcih
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske

vzgoje
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehni nih pogojih za prostore in opremo vrtca

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

Dolgoro ni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti
potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti
in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam. Kazalec na podlagi katerega se bo
merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoro nih
ciljev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji na podro ju varstva in vzgoje predšolskih otrok:
- izvedba investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izkazanih potreb,
- odprtje novega oddelka vrtca,
- vklju itev novih varovancev.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na podro ju varstva in vzgoje
predšolskih otrok:
- vzdrževane in adaptirane površine v m2,
- število odprtih oddelkov.
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4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN SPLOŠNE ZADEVE 1,691.181,00 €

19001 - Dejavnost vrtca Mežica 395.924,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Ob ina je dolžna na podlagi zakona o vrtcih kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v
vrtcih ter prispevkom staršev, ki ga dolo i ob ina na podlagi materialnega stanja družine v
skladu s pravilnikom o višini prispevkov staršev za programe vrtcev. Subvencija otroškega
varstva se zagotavlja tudi vzgojno varstvenim zavodom v drugih ob inah, za otroke, ki imajo
stalno bivališ e v naši ob ini.

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

Pri izra unu potrebnih sredstev smo izhajali iz ocenjenega števila otrok in ocenjenih stroškov
v zvezi z izvajanjem programov za posamezno starostno skupino tako za otroke, ki
obiskujejo vrtec Mežica, kot tudi otroke iz naše ob ine v drugih vrtcih.

19002 - Dejavnost bolnišni nega vrtca 1.110,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
V okviru te postavke zagotavljamo pogoje za izvajanje programov vzgojno varstvene
dejavnosti za bolnišni ni vrtec. Bolnišni ni vrtec deluje v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Pri izra unu potrebnih sredstev smo izhajali iz predloženega plana VVZ Slovenj Gradec, ki
to dejavnost tudi opravlja.

19003 - Pla ilo dejavnosti v druge vrtce 5.019,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Ob ina je dolžna na podlagi zakona o vrtcih kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v
vrtcih ter prispevkom staršev, ki ga dolo i ob ina na podlagi materialnega stanja družine v
skladu s pravilnikom o višini prispevkov staršev za programe vrtcev. Subvencija otroškega
varstva se zagotavlja tudi vzgojno varstvenim zavodom v drugih ob inah, za otroke, ki imajo
stalno bivališ e v naši ob ini.
Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP

Pri izra unu potrebnih sredstev smo izhajali iz podatkov iz leta 2012.

4003 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 1,729.085,00 €
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19038 – Energetska obnova stavbe vrtca 151.836,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Iz PP se krijejo stroški energetske sanacije stavbe vrtca Mežica – 1. Faza , skladno sprejetemu
DIIP . To so stroški dokumentacje ( lastna sredstva ob ine ) in stroški izvedbe energetske
sanacije stavbe, ki pa se bodo krili z nepovratnimi sredstvi , ukolikor bomo uspešni na razpisu.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke
OB074-12-0025 : Energetska obnova stavbe vrtca

1903 - Primar no in sekundar no i zobraževanje 156.617,00 €
Opis glavnega programa

Tu so zagotovljena sredstva za financiranje osnovne šole, osnovnih šol s prilagojenim
programom, glasbene šole, visokošolsko izobraževanje in štipendije.
Dolgoro ni cilji glavnega programa

- ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogo ala šolam kakovostno izvajanje
obveznega, razširjenega in izpopolnjevanje šolskega programa,

- ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za
rast in razvoj celotne ob ine ter

- teko e in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni izvedbeni cilji:
- zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje u encev,
- z dodatnim programom omogo iti izvedbo najrazli nejših dejavnosti, ki izboljšujejo
kakovost in standard vzgojno izobraževalnega procesa,
- teko e ter investicijsko vzdrževanje prostora in opreme v šolah.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- delež  u encev, ki so pridobili dodatna znanja,
- obnovljene in vzdrževane površine v m2 in

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
19039001 - Osnovno šolstvo

4001 - Ob inska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve
19039002 - Glasbeno šolstvo

4001 - Ob inska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve
19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo

4001 - Ob inska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve

19039001 - Osnovno šolstvo 148.179,00 €
Opis podprograma
Osnovno šolsko izobraževanje se na obmo ju ob ine Mežica izvaja v treh osnovnih šolah
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(OŠ Mežica, OŠ Juri evega Drej ka in Tretji OŠ Slovenj Gradec).
Finan ne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in glasbene šole so opredeljene v 82.
lenu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Sredstva se

zagotavljajo za:
- pla ilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole,
- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam,
- prevoze u encev osnovne šole v skladu s 56. lenom zakona o osnovni šoli,
- investicijsko vzdrževanje nepremi nin in opreme osnovnim in glasbenim šolam,
- dodatne dejavnosti osnovne šole in
- investicije za osnovne in glasbene šole ter organizacije za izobraževanje odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o zavodih
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
- Odloki o ustanovitvi javnih zavodov

Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Dolgoro ni cilj podprograma je: zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega
šolstva.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: izvedeni programi na osnovnih
šolah.

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

Letni izvedbeni cilji:
- kritje stroškov teko ega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov,
- vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na osnovnih šolah in
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število u encev, ki so pridobili dodatna znanja,
- obnovljene in vzdrževane površine v m .

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE
1,691.181,00 €

19007 - Pla e in drugi izdatki za zaposlene za nadstandard 23.801,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Dejavnost šole se nanaša na izpolnjevanje pogojev za uresni evanje poslanstva in zakonsko
opredeljenih nalog osnovne šole.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne
izvršujepreko NRP
Za OŠ Mežica se iz prora una krijejo: sredstva za pla e in drugi izdatki zaposlenim, sredstva
za prispevke delodajalcev in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

19008 - Materialni stroški za OŠ Mežica 110.664,00 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Dejavnost šole se nanaša na izpolnjevanje pogojev za uresni evanje poslanstva in zakonsko
opredeljenih nalog osnovne šole.

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

Za OŠ Mežica se iz prora una krijejo: stroški ogrevanja, stroški teko ega vzdrževanja šolskih
prostorov, drugi materialni stroški.

19009 - Drugi programi v osnovni šoli (tekmovanje u encev) 121,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Prora unska postavka zajema obdaritev in pogostitev osnovnošolcev, ki so bili vsa leta
odli njaki. Sprejem in podelitev je vsako leto junija.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi izhodiš iz preteklega leta.

19011 - Tretja OŠ (materialni stroški) 1.269,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Prora unska postavka zajema stroške logopeda, ogrevanje, elektriko, komunalne storitve,
zavarovalne premije, najemnine, in druge izdatke. Ob ina Mežica je dolžna zagotoviti
sorazmerni delež, ki se izra una na podlagi števila u encev, ki obiskujejo to šolo iz naše
ob ine.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi finan nega na rta za leto 2013, ki ga je posredovala Tretja
OŠ Slovenj Gradec.

19012 - OŠ Juri evega Drej ka (materialni stroški) 12.324,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Prora unska postavka zajema stroške logopeda, ogrevanje, elektriko, komunalne storitve,
zavarovalne premije, najemnine, in druge izdatke. Ob ina Mežica je dolžna zagotoviti
sorazmerni delež, ki se izra una na podlagi števila u encev, ki obiskujejo to šolo iz naše
ob ine.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi finan nega na rta za leto 2013, ki ga posredovala OŠ
Juri evega Drej ka.

19039002 - Glasbeno šolstvo 8.218,00 €
Opis podprograma

Osnovno glasbeno izobraževanje - nižja glasbena šola se izvaja v Glasbeni šoli Ravne,
dejavnost zavoda pa sofinancirajo še ostale ob ine v Mežiški dolini in v okviru Zavoda
Antona Martina Slomška. Zavoda opravljata dejavnost osnovne vzgoje in izobraževanja
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predšolskih, šolskih otrok, dijakov in študentov.
Finan ne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v 82. lenu Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o zavodih

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

Dolgoro ni cilji:
- ohraniti in vzdrževati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti
u encev (u enja petja in igranja na glasbilih)
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- število ohranjenih in vzdrževanih površin v m2 in
- število u encev, ki zaklju ijo osnovno glasbeno izobraževanje.

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

Letni izvedbeni cilji: izpolniti finan ne obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno
izvajanje glasbenega programa.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število ohranjenih in vzdrževanih površin v m2 in
- število u encev, ki zaklju ijo osnovno glasbeno izobraževanje.

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE 1,691.181,00 €

19013 - Glasbena šola Ravne (materialni stroški) 8.006,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Prora unska postavka zajema prehrano na delu, prevoz na delo za u itelje in druge materialne
stroške. Ob ina Mežica je dolžna zagotoviti sorazmerni delež, ki se izra una na podlagi
števila u encev, ki obiskujejo to šolo iz naše ob ine.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva so planirana na podlagi finan nega na rta za leto 2013, ki ga je posredovala
Glasbena šola Ravne na Koroškem.

19033 - Glasbena in baletna šola A. M. S. Maribor 212,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Prora unska postavka zajema prehrano na delu, prevoz na delo za u itelje in druge materialne
stroške. Ob ina Mežica je dolžna zagotoviti sorazmerni delež, ki se izra una na podlagi
števila u encev, ki obiskujejo to šolo iz naše ob ine.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi finan nega na rta za leto 2013, ki ga je posredovala
Glasbena in baletna šola A. M . S. Maribor. Glasbeno šolo obiskuje en u enec iz naše ob ine.
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19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo 220,00 €
Opis podprograma

V okviru tega podprograma želimo spodbuditi aktivnosti programa Mladi raziskovalci
Koroške - MRK. Gibanje MRK poteka v sodelovanju z Zvezo za tehni no kulturo Slovenije,
ki tudi organizira Sre anje mladih raziskovalcev Slovenije. Vsako leto je objavljen razpis, s
katerim vabijo srednješolce naše regije, ki želijo z raziskovalnimi nalogami ter inovativnimi
projekti poglabljati svoje znanje in razvijati ustvarjalne ideje na izbranem podro ju.

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

Dolgoro ni cilji: spodbujanje raziskovalne in projektne dejavnosti.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število priznanj za najboljše
raziskovalne naloge.

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

Letni izvedbeni cilji: sofinanciranje aktivnosti programa Mladi raziskovalci Koroške - MRK.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število priznanj za najboljše
raziskovalne naloge.

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE 1,691.181,00 €

19022 - Gimnazija Ravne (Gibanje mladi raziskovalci Koroške) 220,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
S to prora unsko postavko bomo sofinancirali gibanje  Mladi raziskovalci Koroške - MRK.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi finan nega na rta za leto 2013, ki ga posredovala Gimnazija
Ravne na Koroškem.

1904 - Terciarno i zobraževanje 1.033,00 €
Opis glavnega programa

Z ustanovitvijo Javnega zavoda Koroško višje in visokošolsko središ e v Slovenj Gradcu
želimo približati visokošolsko izobraževanje potrebam in interesom prebivalstva ter
gospodarstva.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

- pove ati delež prebivalstva, zlasti mladih generacij v terciarnem izobraževanju

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

- ohraniti prostorske pogoje za izvajanje visokošolskega izobraževanja
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Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa

19049002 Visokošolsko izobraževanje
4001 - Ob inska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve

19049002 - Visokošolsko izobraževanje 1.033,00 €
Opis podprograma

Javni zavoda Koroško višje in visokošolsko središ e v Slovenj Gradcu je samostojni
visokošolski zavod.

Zakonske in druge pravne podlage
- Nacionalni program visokega šolstva
- Zakon o visokem šolstvu

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

Dolgoro ni cilj podprograma je: zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj visokošolskega
izobraževanja.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: izvedeni programi
visokošolskega izobraževanja.

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

Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj visokošolskega izobraževanja.

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE 1,691.181,00 €

19020 – KOVIVIZ 1.033,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Ob ina Mežica zagotavlja finan ne pogoje za izvajanje visokošolske dejavnosti Javnega
zavoda Koroško višje in visokošolsko središ e.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
V prora unu za leto 2013 so zagotovljena sredstva, v skladu z deležem, ki je dolo en v
pogodbi in ga je Ob ina Mežica dolžna zagotoviti.

1906 - Pomo i š ola jo i m 113.088,00 €
Opis glavnega programa

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za: subvencioniranje šole v naravi,
regresiranje prevozov v šolo, subvencioniranje šolske prehrane, letovanje otrok in subvencije
za zagotovitev varovalne prehrane in štipendije.

Dolgoro ni cilji glavnega programa
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- izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za u ence v osnovni šoli,
- zmanjševati razlike med u enci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih in
- ohranjati dodelitev štipendij in drugih študijskih pomo i.

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

Glavni letni izvedbeni cilji: kritje stroškov za u ence v osnovni šoli na podlagi veljavne
zakonodaje.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število ob anov, ki so
upravi eni
do prora unskih sredstev.

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
19099001 - Pomo i v osnovnem šolstvu

4001 - Ob inska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve
19069003 - Štipendije

4001 - Ob inska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve

19069001 - Pomo i v osnovnem šolstvu 113.088,00 €
Opis podprograma

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov  u encem,
regresiranje prehrane in obveznih dejavnosti u encev v osnovnih šolah.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli

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

Dolgoro ni cilji: izena iti pogoje za vse u ence v osnovnošolskem izobraževanju
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število u encev, ki so
upravi eni do pomo i.

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

Letni izvedbeni cilji:
- omogo iti u encem brezpla ni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega
zavoda v skladu z veljavno zakonodajo in
- regresiranje prehrane in obveznih dejavnosti u encev v osnovnih šolah . 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število u encev, ki so upravi eni do pomo i.

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE 1,691.181,00 €

19015 - Subvencioniranje šole v naravi 823,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Ob ina zagotavlja sredstva za poletno in zimsko šolo v naravi.
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Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP

Ob ina sofinancira razliko, oz. dopla ilo staršev, stroškov šole v naravi.

19016 - Regresiranje prevozov v šolo 80.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Prevozni stroški u encev predstavljajo stroške prevozov u encev na razdalji od doma do šole,
ki je ve ja od 4 km in jih je dolžna kriti ob ina ter stroške prevozov na nevarnih poteh, ki jih
dolo i pristojni organ za preventivo, e ugotovi, da je ogrožena varnost u encev na poti v
šolo. Ob ina bo zagotovila tudi sredstva za prevoz otrok s posebnimi potrebami, za katere je
bila izdana odlo ba o usmeritvi, tako za prevoz v šolo kot za prevoz do inštitucij, v okviru
katerih se jim nudi dodatna strokovna u na pomo .

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

Izhodiš e na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe predstavlja število u encev, ki
bivajo ve kot 4 km od šole in ki prihajajo v šolo po poteh, ki so dolo ene kot nevarne poti ter
odlo be o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami. V letu 2013 smo za prevozne stroške
u encev planirali 80.000,00 €, obveznost bomo poravnali na podlagi ra unov, ki nam jih
posredujejo prevozniki .

19017 - Subvencioniranje šolske prehrane 6.100,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Ob ina zagotavlja sredstva za regresiranje kosila socialno ogroženim  u encem. Sredstva se
podelijo na predlog šolske svetovalne službe s sklepom odbora za zdravstvo in socialo.

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

Subvencija je namenjena za kosila za tiste u ence, ki spadajo v kategorijo socialno ogroženih.

19018 - Letovanje otrok 315,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Ob ina sofinancira stroške zdravstvene kolonije za otroke s potrjeno zdravstveno indikacijo,
ki jih predlaga Zdravstveni dom Ravne, Zdravstvena postaja Mežica.

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

Ob ina sofinancira razliko, oz. dopla ilo staršev, stroškov zdravstvene kolonije, glede na
dohodek staršev. Ostalo pokrije Zavod za zdravstveno zavarovanje.

19027 - Subvencije za zagotovitev varovalne prehrane otrok 20.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V prora unsko postavko subvencija za zagotovitev varovalne prehrane javnim vzgojno
izobraževalnim zavodom in drugim javnim zavodom za vzgojo, izobraževanje in zdravstveno
varstvo otrok v okviru "Pogodbe o sofinanciranju v skladu z letnim Programom ukrepov za
izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2013".
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Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB074-08-0015 Subvencioniranje varovalne prehrane.

19034 Subvencioniranje dijaških kart 5.850,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V okviru prora unske postavke so v letu 2013 planirana sredstva za dodatno sofinanciranje
dijaških vozovnic za približno 60 dijakov. Na in financiranja je opredeljen v pravilniku.

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

Sredstva so planirana v skladu s številom dijakov.

20 - SOCIALNO VARSTVO 168.467,00 €
Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske
porabe

Socialno varstvo zajema programe na podro ju urejanja sistema socialnega varstva ter
programe pomo i, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših
ob anov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in
zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki jih izvajamo na podro ju socialnega varstva, dolo ata
Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno
ogrožene, invalide in ostarele ob ane.

Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja
- Strategija varstva starejših
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe
- zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin,
- uvajanje novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin,
- razvoj strokovnih oblik pomo i,
- vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za
obvladovanje socialn ih stisk,
- reševanje problematike brezdomcev,
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov socialnega varstva,

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine

2002 - Varstvo otrok in družine
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Vars tvo otrok in druži ne 8.894,00 €
Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vklju uje sredstva za programe pomo družini na lokalnem nivoju
Ob ina Mežica želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete ter slediti družinski politiki
celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega

novorojen ka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališ e v ob ini Mežica.
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Program psihosocialna pomo družinam je namenjen neposredni pomo i socialno ogroženim
družinam, ki potrebujejo poleg svetovanja še u enje in pomo pri opravljanju gospodinjskih
in starševskih nalog.

Dolgoro ni cilji glavnega programa
Dolgoro ni cilj je zagotavljati sredstva za spodbujanje rodnosti na podro ju družinske politike
in zagotoviti sredstva za psihosocialno pomo družinam.

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

Glavni letni izvedbeni cilji:
- v skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je tudi eden izmed ciljev družinske
politike v ob ini Mežica ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin,
- spodbujanje rodnosti na tem podro ju z zagotavljanjem sredstev za novorojence
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število podeljenih pomo i za novorojence
- število uporabnikov psihosocialne pomo i.

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
20029001 - Drugi programi v pomo družini

4001 - Ob inska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve

20029001 - Drugi programi v pomo družini 8.894,00 €
Opis podprograma

Ob ina Mežica želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete ter slediti družinski
politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu
vsakega novorojen ka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališ e v ob ini
Mežica. Program psihosocialna pomo družinam je namenjen neposredni pomo i socialno
ogroženim družinam, ki potrebujejo poleg svetovanja še u enje in pomo pri opravljanju
gospodinjskih in starševskih nalog.

Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o enkratni denarni pomo i ob rojstvu otroka v ob ini Mežica.

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

Dolgoro ni cilji: je zagotavljati sredstva za spodbujanje rodnosti na podro ju
družinske politike in zagotoviti sredstva za psihosocialno pomo družinam.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število podeljenih pomo i za novorojence,
- število uporabnikov psihosocialne pomo i.

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

Letni izvedbeni cilji:
- zagotoviti sredstva za programe socialnega varstva,
- spodbujanje rodnosti.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število vklju enih uporabnikov psihosocialne pomo i,
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- število podeljenih pomo i za novorojence.

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE 1,691.181,00 €

20001 - Pomo staršem ob rojstvu otrok 3.900,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V okviru te prora unske postavke Ob ina Mežica zagotavlja denarno pomo vsem
novorojen kom, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališ e v ob ini Mežica

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

Upoštevajo podatke iz preteklega leta ugotavljamo, da število rojstev pada.

20018 - Psihosocialna pomo družinam 4.994,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V okviru te prora unske postavke Ob ina Mežica zagotavlja denarno pomo za Program
psihosocialna pomo družinam, ki je namenjen neposredni pomo i socialno ogroženim
družinam, ki potrebujejo poleg svetovanja še u enje in pomo pri opravljanju gospodinjskih
in starševskih nalog.

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

Izhodiš e na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe predstavlja število družin, ki
potrebujejo psihosocialno pomo . V letu 2013 za psihosocialno pomo planiramo 4.994,00 €,
obveznost bomo poravnali na podlagi zahtevkov, ki nam jih posreduje CSD.

2004 - Izvajanje programov s oc ia lnega varstva 159.573,00 €
Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vklju uje sredstva za izvajanje programov centra za
socialno delo, programe za pomo družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo,
pomo i materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Iz Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva izhajajo naslednji cilji:
izboljšanje kvalitete ž ivljenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj
strokovnih oblik pomo i, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti, oblikovanje novih
pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

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

Glavni letni izvedbeni cilji:
- prepre evanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok,
mladostnikov, brezdomcem, osebam, ki preživljajo nasilje, ob anom v asu prestajanja kazni
in po njej, starostniki, ki ne zmorejo skrbeti zase

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
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- število oseb, ki so bili deležni takšne pomo i

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
20049001 Centri za socialno delo

4001 - Ob inska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve
20049002 Socialno varstvo invalidov

4001 - Ob inska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve
20049003 Socialno varstvo starih

4001 - Ob inska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve
20049004 Socialno varstvo materialno groženih

4001 - Ob inska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

4001 - Ob inska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve

20049001 - Centri za socialno delo 6.355,00 €
Opis podprograma

Centri za socialno delo zagotavljajo posamezniku, družinam in skupinam prebivalstva pravice
iz socialnega varstva, ki obsegajo storitve in ukrepe, namenjene prepre evanju in odpravljanju
socialn ih stisk ter denarne socialne pomo i, ki so namenjene tistim posameznikom, ki si sami
materialne varnosti ne morejo zagotoviti.

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu
Uredba o merilih za dolo anje oprostitev pri pla ilih socialno varstvenih storitev
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstven ih storitev
Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev

Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Dolgoro ni cilji:
- izboljšati kakovost življenja upravi enca, spodbujati uporabnike k aktivnejšemu

sodelovanju pri zagotavljanju njihove lastne socialne varnosti
- zagotavljati strokovno podporo in pomo pri prepre evanju in razreševanju socialnih
stisk uporabnikov in razvijati strokovne mreže socialnih pomo i (vladne in nevladne
organizacije, razvoj društev .).
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število oseb, ki aktivno sodeluje pri zagotavljanju lastne socialne varnosti
- število programov, ki zagotavljajo strokovno podporo in pomo pri prepre evanju in
reševanju socialnih stisk.

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

Letni izvedbeni cilji:
- zagotoviti sredstva za izvajanje nalog po javnem pooblastilu,
- zagotavljanje odpravljanja socialnih stisk ob anov.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- kakovostno izvedeni programi Centrov za socialno delo in
- število ob anov, ki so prejeli enkratno denarno socialno pomo .

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE
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DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE 1,691.181,00 €

20002 - Dopoln. progr. v centrih za socialno delo za otroke in
mladostnike 1.697,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

CSD Ravne na Koroškem za ob ine Mežiške doline vsako leto v poletnih mesecih izvede
po itniški program 11. ŠOLA - ŠALA. Program poteka enkrat tedensko, z mladimi v starosti
od 16 do 25 let pa na rtujejo udeležbo na mednarodnem taboru v tujini.

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

Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju CSD Mežica, so na tej postavki zagotovljena sredstva za
izvajanje nalog opisanih v prejšnjem odstavku v višin i 1.697,00 € .

20019 - Vodenje in koordiniranje pomo i na domu 4.658,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

CSD Ravne na Koroškem za ob ine Mežiške doline vodi in koordinira program socialne
oskrbe na domu.

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

Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju CSD Mežica, so na tej postavki zagotovljena sredstva za
izvajanje nalog opisanih v prejšnjem odstavku.

20049002 - Socialno varstvo invalidov 59.032,00 €
Opis podprograma

Institut družinskega pomo nika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem
pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb.
Pravico do izbire družinskega pomo nika ima invalidna oseba:
- za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomo nika skrbel eden od staršev,
ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno pla ilo za izgubljeni dohodek;
- ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in
potrebuje pomo za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ali
- za katero komisija za priznanje pravice do družinskega pomo nika ugotovi, da gre za osebo
s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomo pri opravljanju vseh osnovnih
življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomo pri opravljanju vseh
osnovnih življenjskih potreb.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega

pomo nika

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

- zagotavljanje sredstev za družinskega pomo nika ter s tem prispevati k bolj
kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomo in oskrbo na
domu in zagotoviti invalidnim osebam ve jo avtonomijo, ki prepre uje socialno
izklju enost in dviguje kakovost njihovega življenja.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
-

število družinskih pomo nikov, ki skrbijo za invalidne osebe.

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

Letni izvedbeni cilji:
- zagotoviti sredstva za delno pla ilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko
varstvo za družinskega pomo nika.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število družinskih pomo nikov, ki skrbijo za invalidne osebe.

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE 1.691.181,00 €

20003 - Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih

17.082,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva so namenjena Son ku in Altri, za dvig kakovosti življenja varovancev, to je oseb z
motnjami v duševnem razvoju. S tem sofinanciranjem nekoliko razbremenimo družine teh
varovancev.

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

Na podlagi pogodbe o sofinanciranju sklenjene med ob ino, ponudnikom storitve in
upravi encem, so na tej postavki zagotovljena sredstva za izvajanje nalog opisanih v
prejšnjem odstavku.

20004 - Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje 31.950,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva so namenjena gojencem CUDV rna na Koroškem. S tem sofinanciranjem nekoliko
razbremenimo družine teh varovancev.

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

Na podlagi odlo b o sofinanciranju, so na tej postavki zagotovljena sredstva za izvajanje
nalog opisanih v prejšnjem odstavku.

20020 - Družinski pomo nik 10.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Ob ina Mežica je po zakonu dolžna zagotavljati sredstva za pravice družinskega pomo nika,
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in sicer za delno pla ilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo.

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

Na podlagi Odlo b CSD Ravne o priznanju pravice do izbire družinskega pomo nika so na tej
postavki zagotovljena sredstva za delno pla ilo družinskega pomo nika.

20049003 - Socialno varstvo starih 40.763,00 €
Opis podprograma

Zakonodaja na podro ju socialnega varstva dolo a, da se iz prora una ob in financirajo
stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravi enec oziroma drug zavezanec delno ali v
celoti oproš en pla ila (institucionalno varstvo); pomo družini na domu, pomo na daljavo,
razvojni in dopolnilni programi, pomembni za ob ino (omenjene programe dolo i ob ina
sama) in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu
- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev

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

Dolgoro ni cilji:

- uresni evanje na ela socialne pravi nosti, solidarnosti, socialnega vklju evanja in
spoštovanja pravic uporabnikov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število ob anov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih

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

Letni izvedbeni cilji:
- na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati
finan na sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kakovost
ž ivljenja uporabnikom teh storitev.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število ob anov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE 1,691.181,00 €

20006 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih 32.758,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
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Zavodsko varstvo predstavlja kritje dela stroška nastanitve ob anov v splošnih in posebnih
zavodih, ki se krijejo iz prora una v primeru, e oskrbovan evi prejemki ne zadoš ajo za
kritje celotnih stroškov nastanitve in e oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili
dolžni in sposobni to razliko kriti.

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

Za kritje dela stroškov v letu 2012 planiramo sredstva v višini 36.398,00 €.

20009 - Sofinanciranje pomo i družini na domu 8.005,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Pomo na domu obsega socialno oskrbo upravi enca v primeru invalidnosti, starosti ter v
drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Za
obmo je ob ine Mežica opravlja storitev pomo i na domu CSD Ravne, s katerim vsako leto
ob ina sklene pogodbo o sofinanciranju, na podlagi katere se krijejo stroški v višini 50 %.

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

Za pomo na domu namenjamo sredstva v skupni višini 8.005,00 € .

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 42.832,00 €
Opis podprograma

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je ob ina dolžna po zakonu
financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanja
socialno ogroženih.
Ostali programi so opredeljeni kot dopolnilni programi pomembni za ob ino, zajemajo pa:

- ob inske denarne socialne pomo i,
- sofinanciranje letovanja otrok iz socialno ogroženih družin in pomo brezdomcem.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju kopališ
- Stanovanjski zakon (SZ-1)
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih

in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih

in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
- Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomo i v ob ini Mežica
- Stanovanjski zakon
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih, ter merilih

in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

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

Dolgoro ni cilji:
- zmanjšanje socialne izklju enosti in revš ine socialno ogroženih posameznikov in družin v
ob ini.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število materialno ogroženih oseb v ob ini Mežica.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- na podlagi izdanih odlo b materialno ogroženim osebam dodeljevanje sredstev
socialno ogroženim,

- kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi
težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati je v veljavni zakonodaji,

- zagotavljanje pomo i brezdomcem in
- subvencioniranje stanarin materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odlo b za

dobo enega leta.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število ob anov, ki so prejeli enkratno denarno socialo pomo ,
- število brezdomcev, ki bodo nameš eni v zavetiš e

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE 1,691.181,00 €

20011 -Enkratne denarne pomo i zaradi materialne ogroženosti 6.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V tej postavki so sredstva za enkratne ob inske socialne pomo i. Sredstva se razdelijo na
podlagi javnega razpisa.

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

Sredstev so zagotovljena v višini 6.000,00 €.

20012 - Subvencioniranje najemnin za stanovanja 32.810,00
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V okviru tega podprograma so vklju eni izdatki na podro ju subvencioniranja najemnin za
stanovanja na obmo ju Ob ine Mežica. Poslanstvo predmetnega podprograma je dodeljevanje
sredstev na podlagi izdanih odlo b o dodelitvi subvencije za stanovanja.

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

Pri izra unu potrebnih sredstev smo upoštevali že prevzete obveznosti na podlagi že izdanih
odlo b, s katerimi se dodeljujejo subvencije.
V okviru postavke Ob ina Mežica zagotavlja izpla evanje dela najemnin za stanovanja, za
materialno ogrožene ob ane ob ine Mežica, in sicer do 80 % celotne najemnine - glede na
izkazane dohodke samske osebe oz. dohodke, ki jih izkazuje družina. V okviru tega programa
zagotavljamo sredstva v višini 32.810,00 €.

20013 - Pla ilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedi ev 1.800,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Ob ina Mežica krije pogrebne stroške za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi



150

težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati.

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

Izhodiš e za kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi
težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati je v veljavni zakonodaji in temelji na
oceni, ker število umrlih ni mogo e predvideti.

20016 - Renta Škapin (po sklepu sodiš a) 2.222,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva so namenja za rento, višina rente je dolo ena v skladu s sodbo Okrožnega sodiš a v
Mariboru z dne 5. 2. 1962.

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

Sredstva za rento so zagotovljena v višini 2.222,00 € .

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 10.591,00 €
Opis podprograma

Z ranljivimi skupinami ozna ujemo skupine, pri katerih se prepletajo razli ne prikrajšanosti
(na primer: materialna oziroma finan na, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno)
in ki so pri dostopu do pomembnih virov (kot je, na primer, zaposlitev) pogosto v izrazito
neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, na ina življenja,
življenjskih okoliš in pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinami ne
spremembe, ki jih prinaša sodobna družba.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o društvih
- Zakon o Rde em križu Slovenije
- Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s podro ja

socialnega varstva v ob ini Mežica

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

Dolgoro ni cilj:

- izboljšati ž ivljenje ranljivih ljudi, ter spodbujati in sofinancirati izvajanja posebnih
socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje
socialnih potreb posameznikov in

- preko razli nih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih
programov in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število mladih in ostalih, ki so se vklju ili v program in prenehali posedovati oz.

uživati droge in
- število prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
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Letni izvedbeni cilji:
- zagotoviti sredstva na podlagi pogodbe in tako omogo iti nemoteno delovanje

programa za socialno varstvo drugih ranljivih skupin in
- objava razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v

ob ini, s tem pa sofinancirati in spodbujati programe na podro ju socialnega varstva in
zmanjševati socialne razlike med ob ani.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število ob anov, ki so vklju eni v izvajanje posebnih socialnih programov in storitev

za reševanje socialnih stisk in
- število prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost

4001 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE 1,691.181,00 €

20015 - Sofinanciranje društev s podro ja socialnega varstva 5.464,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Ob ina Mežica financira izvajanje posebnih socialnih programov, ki so usmerjeni v
prepre evanje, lajšanje, lažje komuniciranje ter hitrejšo in lažjo integracijo v okolje, kakor
tudi zmanjševanje raznih telesnih in socialnih stisk, posameznikov ali skupin ob anov, in
ima društvo, organizacija jasne cilje, ki izhajajo iz potreb lanov oziroma drugih
uporabnikov. Ob ina vsako leto objavi javni razpis.

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

Na podlagi pogodb o sofinanciranju društev s podro ja socialnega varstva zagotavljamo
sredstva v višini 5.464,00 € .

20017 - Sofinanciranje OORK Ravne na Kor. 5.127,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Dejavnost oz. program dela OZ Rde ega križa Ravne na Koroškem je usklajen z
dolgoro nimi cilji razvoja in dela Mednarodnega Rde ega križa in Rde ega križa Slovenije.

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

Za programe OORK Ravne na Koroškem so zagotovljena sredstva za izvajanje
zdravstvene, zdravstveno vzgojne, socialne ter poizvedovalne dejavnosti, za programe v
primeru elementarnih nesre , za delo z mladimi, izobraževanje ter  širjenje znanj. Na

podlagi pogodbe o sofinanciranju delovanja programa OORK Ravne na Koroškem
zagotavljamo sredstva v višini 5.127,00 €.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 19.282,00 €
Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske
porabe
To podro je zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje
ob inskega prora una ter obveznosti iz naslova upravljanja z ob inskim dolgom.
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Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja

Dokumentov dolgoro nega razvojnega na rtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga
na nivoju ob ine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja na rtovanim odhodkom in
prihodkom posameznega leta, za financiranje prioritetnih nalog ob ine v skladu s Strategijo
razvoja za ob ino Mežica.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe
Dolgoro ni cilj podro ja ob inskega prora una je zagotavljanje pravo asnih, zanesljivih in
cenovno ugodnih virov financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine

2201- Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga 19.282,00 €
Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova
zadolževanja za financiranje ob inskega prora una ter upravljanja z dolgom ob ine v rokih in
na na in, kot je dolo eno s pravnimi posli.

Dolgoro ni cilji glavnega programa
Dolgoro ni cilj je zagotavljanje dolgoro no im nižjega stroška servisiranja ob inskega dolga

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:
- zagotavljanje rednega in pravo asnega servisiranja obveznosti ob ine iz naslova javnega
dolga,
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na ob inskem nivoju
- zagotavljanje optimalne likvidnosti prora una

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
22019001- Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora una - doma e zadolževanje

4002 - Ob inska uprava - oddelek za finance

22019002- Stroški financiranja in upravljanja z dolgo

- 158 -
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4002- Ob inska uprava - oddelek za finance

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora una -
doma e zadolževanje 18.900,00 €

Opis podprograma
Podprogram zajema odpla ilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora una in v
okviru bilance odhodkov zajema odpla ila obresti pri odpla ilih dolgoro nih kreditov, najetih
na doma em trgu kapitala ter obresti od kratkoro nih kreditov, najetih na doma em trgu
kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju ob in
- Pravilnik o postopkih zadolževanja ob in

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

Dolgoro ni cilj podprograma je financiranje izvrševanja prora una Ob ine Mežica. Uspešnost
zastavljenih dolgoro nih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izpla il vseh
obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

Z leto 2013 predvidevamo popla ilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2013 v skladu s
sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti ob ine morajo biti izpolnjene v rokih
in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi ob ina v nasprotnem primeru pridobivala kreditne
ponudbe pod manj ugodnimi pogoji. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo
predvidenih izpla il vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2013.

4002 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 53.955,00 €

22002 - Banka Koper , Deželna banka (odpla ilo obresti) 18.900,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
V okviru prora unske postavke Odpla ilo obresti se opravljajo vsa izpla ila vseh obresti, ki
dospejo v letu 2013 v skladu s kreditnimi pogodbami in najetju novega dolgoro nega kredita

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izra uni predlogov pravic porabe so pripravljeni na podlagi t emeljnih makroekonomskih
izhodiš in predpostavk za pripravo prora una, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance ter
dogovorjenih pogodbenih dolo il. V tej postavki na rtujemo odpla ilo obresti kreditov za leto
2013 v višini 18.900,00 po obstoje ih kreditnih pogodbah in najetje novega kredita.
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22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 382,00 €
Opis podprograma

V okviru podprograma se opravljajo izpla ila vseh stroškov, ki v letu 2013 nastanejo v skladu s
kreditnimi pogodbami. Zajeti so stroški obdelave kredita, zavarovanja kred ita in
nadomestilo za vodenje kredita.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Pravilnik o postopkih zadolževanja ob in

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

Dolgoro ni cilj podprograma je nižanje stroškov zadolževanja oziroma omejitev stroškov na
na in, da bi bilo upravljanje z dolgom še vedno u inkovito in v skladu z veljavno zakonodajo.

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

Uspešnost zastavljenih dolgoro nih ciljev se meri z izpolnitvijo predvidenih izpla il vseh
obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

4002 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE

22003 - Banka Koper (nadomestilo za vodenje kredita) 382,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavk e
V tej postavki so stroški za vodenje kreditov, ki nam jih zara unava Banka Koper d.d.
Zara unavajo se enkratno za predvidene polne mesece od dneva sklenitve pogodbe do konca
koledarskega leta. Za nadaljnja leta do kon nega roka vra ila se nadomestilo zara unava na
za etku vsakega leta, in sicer vnaprej za predvidene polne mesece v letu oz. za celo leto.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
V letu 2013 na postavki predvidevamo za 383,00 odhodkov za strošek vodenja kreditov po
obstoje ih pogodbah.

4002 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 53.955 €

23 - INTERVENCIJSKI PRO GRAMI IN OBVEZNOSTI
33.173,00 €
Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske
porabe
To podro je porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesre ,
kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, mo an veter, to a, pozeba,
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suša, množi ni pojavi nalezljive loveške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesre e, ki jih
povzro ijo naravne sile in ekološke nesre e ter za finan ne rezerve, ki so namenjene za
zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem prora unu in so nujne za
izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja
Dokumentov dolgoro nega razvojnega na rtovanja za to podro je porabe ni.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe
Dolgoro ni cilji podro je je nemoteno zagotavljanje teko ega izvrševanja prora una, ter sredstev
za intervencije v primeru naravnih nesre , kar omogo a hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine
2302 - Posebna prora unska rezerva in programi pomo i v primeru nesre

2302 - P ose bna prora unska re zerva i n programi pomo i v
pri merih nesre 33.173,00 €
Opis glavnega programa
Glavni program vklju uje sredstva za odpravo posledic naravnih nesre , ki prizadenejo
ob ino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, mo an veter, to a,
pozeba, suša, množi ni pojav nalezljive loveške, ž ivalske in rastlinske bolezni, druge
nesre e, ki jih povzro ijo naravne sile in ekološke nesre e.
Dolgoro ni cilji glavnega programa
Dolgoro ne cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesre in omogo iti im
hitrejšo odpravo posledic.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finan ne pogoje za im hitrejše posredovanje in
im ve jo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesre ah. Kazalec, s katerim se

meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene
programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesre i. Pokazatelj doseganja ciljev je
tudi dejstvo, koliko prora unskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno
zagotoviti ob pojavu naravnih nesre .
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
23029001 - Rezerva ob ine
23029002 – Posebni programi pomo i v primerih nesre

4002 - Ob inska uprava - oddelek za finance

23029001 - Rezerva ob ine 19.581,00 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesre v skladu z
48. lenom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesre .

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.)
Zakon o odpravi posledic naravnih nesre (Uradni list RS, št. 75/03 in sprem.)
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Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Sredstva za odpravo posledic naravnih nesre se v skladu z dolo ilom Zakona o javnih
financah oblikujejo najve do višine 1,5 % prejemkov prora una. Dolgoro ni cilj tega
podprograma je intervencija v primeru naravnih nesre in zagotavljanje im prejšnje sanacije
stanja. Prora unska rezerva deluje kot prora unski sklad, v katerega bo ob ina namenjala
sredstva za odpravo posledic postopoma.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finan ne pogoje za im hitrejše posredovanje in
im ve jo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesre ah. Kazalec, s katerim se

meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene
programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesre i. Pokazatelj doseganja ciljev je
tudi dejstvo, koliko prora unskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno
zagotoviti ob pojavu naravnih nesre .

23001 - Prora unska rezerva za odpravo posledic naravnih nesre

19.581,00€
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za vpla ilo v sklad Prora unske rezerve v letu 2013.

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

V letu 2013 se planirajo sredstva v enaki višini.

23029002 – Posebni programi pomo i v primerih nesre 13.592,00
Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesre v skladu z
48. lenom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesre .
Namenjen je za poseben program pomo i v primerih nesre : stroški komisije za oceno
škode po naravnih nesre ah, sofinanciranje dobave vode v asu suše, sanacija plazov
in odpravo posledic na gospodarski javni strukturi na lokalni ravni, ter stvari in
objektov v lasti ob ine v skladu z zakonom o odpravo posledic naravnih nesre

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.)
Zakon o odpravi posledic naravnih nesre (Uradni list RS, št. 75/03 in sprem.)

Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Dolgoro ni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesre in zagotavljanje
im prejšnje sanacije stanja. Prora unska rezerva deluje kot prora unski sklad, v katerega bo

ob ina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finan ne pogoje za im hitrejše posredovanje in
im ve jo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesre ah. Kazalec, s katerim se

meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene
programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesre i. Pokazatelj doseganja ciljev je
tudi dejstvo, koliko prora unskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno
zagotoviti ob pojavu naravnih nesre .

23003 – Odprava posledic naravnih nesre

13.592,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za pla ilo odprave sanacije naravnih nesre

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
V letu 2013 se planirajo sredstva za nepredvidene naravne nesre e..
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B - RA UN FINAN NIH TERJATEV IN NALOŽB

75 – PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV

752 – Kupnine iz naslova privatizacije 1.000,00 €
V Ra unu finan nih terjatev in naložb v letu 2013 na rtujemo prejeta sredstva iz naslova kupnin v višini
1.000 €.( To so sredstva od privatizacije oz. odkupa stanovanj v preteklih letih)

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV JE ( 1.000,00)
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C - RA UN FINANCIRANJA

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 117.372,00
Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske
porabe

To podro je zajema program upravljanja z javnim dolgom na ob inski ravni
Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja

To podro je zajema program upravljanja z javnim dolgom na ob inski ravni.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe
Dolgoro ni cilj podro ja ob inskega prora una je zagotavljanje pravo asnih, zanesljivih in
cenovno ugodnih virov financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine

2201- Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga 117.372,00
Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova
zadolževanja za financiranje ob inskega prora una ter upravljanja z dolgom ob ine v rokih in na
na in, kot je dolo eno s pravnimi posli.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Dolgoro ni cilj je zagotavljanje dolgoro no im nižjega stroška servisiranja ob inskega dolga.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:
zagotavljanje rednega in pravo asnega servisiranja obveznosti ob ine iz naslova javnega

dolga,
zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,

spremljanje zadolževanja javnega sektorja na ob inskem nivoju
zagotavljanje optimalne likvidnosti prora una

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora una - doma e zadolževanje
4002 - Ob inska uprava - oddelek za finance

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
4002 - Ob inska uprava - oddelek za finance

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora una -
doma e zadolževanje 117.372,00
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Opis podprograma

Podprogram zajema odpla ilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora una -
doma e zadolževanje in zajema odpla ila glavnice dolgoro nih kreditov, najetih na doma em
trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju ob in
- Pravilnik o postopkih zadolževanja ob in

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

Dolgoro ni cilj podprograma je servisiranje obveznosti iz naslova dolga v skladu s
sklenjenimi kreditnimi pogodbami.

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

Za leto 2013 se predvideva izpla ilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2013 v skladu s
kreditnimi pogodbami ( sklenjenimi in tistimi, ki bodo v letu 2013 še sklenjene). Uspešnost se
bo merila z izpolnitvijo izpla il vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s sklenjenimi kreditnimi
pogodbami v letu 2013. V mesecu avgustu bomo najeli dolgoro ni kredit za obdobje 10 let.
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4002 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE

22001 - Banka Koper, Deželna banka (odpla ilo glavnice) 117.372,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Za odpla ila dolga po obstoje ih kreditnih pogodbah predvidevamo skupaj 117.332,00
prora unskih sredstev v skladu s pogodbami in amortizacijskimi na rti. Uspešnost se bo
merila z izpolnitvijo izpla il vseh obveznosti, ki dospejo v pla ilo v skladu s sklenjenimi
kreditnimi pogodbami.

Odpla ila kreditov javnim skladom-dolgoro ni krediti:

JAVNI SKLAD RS ZA REGIONALNI RAZVOJ
- Banka Koper d.d. ( Obnova osnovne šole) glavnica: 12.985,60

- Banka Koper d.d. ( Obnova osnovne šole – fasada) glavnica 24.854,16

- Faktor banka (KD d.d.) (obnova športne dvorane) glavnica 10.000,08
- Faktor banka (KD d.d.) (Obnova mestnega jedra) glavnica 14.000,04

Odpla ila kreditov poslovnim bankam- dolgoro ni krediti
- Banka Koper d.d. ( Prevzet kredit JKP Log d.d.-plinifikacija) glavnica: 10.270,00€
- Deželna banka d.d. ( Obnova športne hale) glavnica: 30.000,00
- Neizbrana banka za( investicije v letu 2013) glavnica 15.262,12

Ob ina Mežica odpla uje glavnico od kreditov mese no, razen za kredit, ki ga je prevzela od
JKP Loga za (plinifikacijo) trimese no.

Pripravili:

Mateja Mešnjak, l.r.
Andreja Breznik, l.r.
Olga Vrši , l.r.
Milan Krivograd, l.r.
Majda Cokan, l.r.
Petra Oserban, l.r.

Dušan KREBEL, l.r.
Župan
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KADROVSKI NA RT ZA LETO 2013

PRAVNE PODLAGE

· Zakon o javnih uslužbencih (ZJU–UPB3, Uradni list RS, št. 63/07 in 65/08)
· Zakon o sistemu pla v javnem sektorju (ZSPJS-UPB13, Uradni list RS, št.

108/09,13/10, 59/10, 85/10, 107/10 in 35/11)
· Odlok o organizaciji in delovnem podro ju ob inske uprave Ob ine Mežica

(Uradni list RS, št. 31/2007)
· Odlok o pla ah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06 in 27/06)
· Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12)

NA RT DELOVNIH MEST

Funkcionarji

Opis Število zasedenih
delovnih mest

na 31. 12. 2012

Predvideno število zasedenih
delovnih mest

na 31. 12. 2013

Funkcionarji ob ine
(župan, podžupan), ki se
jim pla e zagotavljajo na
podlagi Odloka o pla ah
funkcionarjev

1 1

Javni uslužbenci - uradniki

Opis Število
sistemiziranih

delovnih mest po
veljavnem
pravilniku

Število zasedenih
delovnih mest

na 31. 12. 2012

Predvideno število
zasedenih delovnih

mest
na 31. 12. 2013

Zaposleni, ki se
jim

sredstva za pla e
zagotavljajo na
podlogi Zakona o
sistemu pla v
javnem sektorju

8 7,25 7,25
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V okviru kadrovskega na rta za leto 2013 je sistemiziranih 8 uradniških delovnih mest,od
tega je eno delovno mesto uradnik na položaju – direktor ob inske uprave in sedem delovnih
mest javnih uslužbencev - uradnikov. Zasedenih je 7,25 delovnih mest javnih uslužbencev –
uradnikov, od tega je eno delovno mesto uradnik na položaju – direktor ob inske uprave.
Zasedeno je eno delovno mesto funkcionarja – župana.

Pripravila:
Olga VRŠI , l.r.

Dušan KREBEL, l.r.
Župan
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I I I . N A R T R A Z V O J N I H P R O G R A M O V

4001 – OB INSKA UPRAVA – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNSOTI
IN SPLOŠNE ZADEVE

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

OB074-07-0002 - Nakup opreme
Namen in cilj :

Gre za izdatke za nakup osnovnih sredstev, kot je strojna ra unalniška oprema,
telekomunikacijska oprema, avdiovizualna oprema, licen na programska oprema za potrebe
ob inske uprave.

Stanje projekta

07039002 - Delovanje sistema za zaš ito, reševanje in pomo

OB074-07-0003 - Nakup gasilskega vozila in opreme
Namen in cilj

V okviru navedene prora unske postavke se sredstva namenjajo za opremljanje enot
Gasilskega društva Mežica. V skladu z Uredbo se morajo gasilske ekipe, ki sodelujejo v
požarih opremiti s posebnimi negorljivi oblekami. Sredstva se namenjajo v obsegu, ki
zagotavlja nemoteno izvajanje javne službe gasilstva in nakup opreme (financirane tudi s
sredstvi požarne takse, ostalo pa iz prora unskih sredstev).

Stanje projekta
Vsako leto ob ina nameni nekaj denarja za financiranje opreme gasilce. Oprema gasilcev v
ob ini se po asi izboljšuje, tako da bodo kmalu v celoti opremljeni z opremo, ki jo predpisujejo
najvišji standardi.

OB074-12-0027 – Nabava opreme za Gasilski zavod Ravne
Namen in cilj

V okviru navedene prora unske postavke se sredstva namenjajo za nabavo novega
ve jega tehni nega gasilskega vozila s pripadajo o opremo za reševanje z višine (z avto
lestvijo oz. ploš adjo). Nakup vozila z vso potrebno reševalno opremo je predviden kot
investicija, nakup bo izveden na podlagi javnega razpisa. Investitor projekta je Koroški
Gasilski zavod.

Splošni cilj investicije je izboljšati pogoje za izvajanje ukrepov požarne varnosti, zaš ite in
reševanja ter tako prispevati k ve ji varnosti prebivalcev in premoženja na obmo ju delovanja
Gasilskega zavoda Ravne in s tem tudi drugih služb, ki delujejo na podro ju zaš ite in
reševanja.

Neposreden cilj investicije je zagotovitev nujno potrebnega ve jega tehni nega gasilskega
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vozila s pripadajo o opremo za reševanje z višine, ki je prvenstveno namenjeno reševanju
ljudi in živali in premoženja iz porušenih objektov, prometnih in delovnih nesre .

Stanje projekta

16069002 - Nakup zemljiš

OB074-07-0004 - Nakup zemljiš
Namen in cilj

V prora unski postavki 16017 - Pridobivanje stavbnih zemljiš planiramo sredstva potrebna za
nakup zemljiš , katera niso zajeta v okviru investicij v teku so pa vklju ena v letni na rt
pridobivanja nepremi nega premoženja v last Ob ine Mežica.

Stanje projekta
Sredstva so namenjena za odkup zemljiš na Leški cesti, Smre nikovem ter odkup zemljiš a na
Stržovem od Kmetijske zadruge.

18039005 – Drugi programi v kulturi

OB074-12-0007 – Nakup, gradnja in invest. vzdrževanje kult. domov
Namen in cilj

Dejavnost se nanaša na investicijsko vzdrževanje za nujno potrebno obnovo v ND Mežica.

Stanje projekta
Vzdrževanje se nadaljuje iz leta 2012.
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18059001 - Programi športa

OB074-09-0001 - Obnova nogometnega stadiona
Namen in cilj

Obnova stadiona je ve letni projekt. Vklju uje ureditev tribun, ureditev atletske steze z
pomožnim manjšim igriš em in novo zgrajen servisni objekt z garderobami.

Stanje projekta

V letu 2009 in 2010 so bila zgrajene tribune in nameš ena dodatna oprema ob nogometnem
igriš u. V letu 2012 smo izdelali celotno projektno dokumentacijo potrebno za pridobitev
gradbenega dovoljenja. V prihodnjem obdobju na rtujemo gradnjo objekta in ureditev
atletske steze ter pomožnih igriš .

OB074-09-0006 - Obnova športne dvorane v Mežici
Namen in cilj

Projekt obnove športne dvorane je razdeljen na ve faz v katerih ob ina na rtuje obnovo
strehe in fasade stavbe, stavbnega pohištva, razsvetljave, prezra evanja,v zadnji fazi pa
na rtuje obnoviti še sanitarije ter vezni del med staro in novo telovadnico ter z dozidavo
nadhoda pove ati prostor za gledalce.

Stanje projekta

V letu 2010 je bila izvedena rekonstrukcija strešne konstrukcije, razsvetljave, prezra evanja
in nabava opreme, v letu 2011 smo projekt nadaljujemo z menjava stavbnega pohištva
(oken), obnovo fasade in parketa v letu 2012 obnovili sanitarije ter vezni del med staro in
novo telovadnico.

OB074-12-0013 – Nakup opreme za igriš e pri OŠ
Namen in cilj

V sklopu ureditve okolice osnovne šole je bilo zgrajeno ve namensko igriš e katerega je
potrebno ustrezno opremiti. Igriš e bomo zaš itili z ustrezno zaš itno ograjo ter nabavili gole
ter koše za namen igranja košarke in nogometa. Igriš e bomo ustrezno talno ozna ili.

Stanje projekta

Projekt se za ne v letu 2012 ter kon a v letu 2013.

19039002 - Glasbeno šolstvo

19069001 - Pomo i v osnovnem šolstvu

OB074-08-0015 - Subvencije varovalne prehrane
Namen in cilj

V prora unsko postavko subvencija za zagotovitev varovalne prehrane javnim vzgojno
izobraževalnim zavodom in drugim javnim zavodom za vzgojo, izobraževanje in zdravstveno
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varstvo otrok v okviru "Pogodbe o sofinanciranju v skladu z letnim Programom ukrepov za
izboljšanje kakovosti okolja v Zgo rnji Mežiški dolini za leto 2013".

Stanje projekta
Projekt se nadaljuje iz leta 2012, financira ga Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

4003 - OB INSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

02019001 – Predlog ekonomske in razvojne politike

OB074-12-0011 – Razvojni program Ob ine Mežica
Namen in cilj

02007 – Razvojni program Ob ine Mežica

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke
Ob ina Mežica je v letih 2011 in 2012 pripravljala dokument Razvojnega programa Ob ine Mežica za
obdobje 2011-2022, ki je osnova za razvoj kraja. Je temeljni dokument z naborom na rtovanih investicij
za katere bomo v naslednjem obdobju rpali kohezijska sredstva.

Stanje projekta
Projekt smo v letu 2012 zaklju ili in tako postavili temelj za nadaljnje delo ob ine.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo ij

OB074-12-0008 - ebelarska zbirka Mežica
Namen in cilj :
Sredstva so namenjena za zaš ito (rešetke) oken na objektu Celovška cesta 1, v katerem je

ebelarska zbirka Mežica.

Stanje projekta
Projekt je zaklju en. Potrebna so le še manjša dela ter nekaj opreme.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

OB074-12-0010 – Energetska sanacija stavb
Namen in cilj

Z lokalnim energetskim konceptu Ob ine Mežica( LEK) je bil sprejet tudi akcijski na rt, kjer
so navedeni projekti in aktivnosti ,ki jih bo ob ina izvajala v naslednjem obdobju na podro ju
racionalne in u inkovite rabe energije.
Dva od navedenih projektov sta že v teku ( prenova JR in Energetska sanacija vrtca ), za ostale
projekte in aktivnosti pa je potrebno pripravit dokumentacijo, emur je namenjena ta PP

Cilj projekta je pripravit dokumentacijo , ki bo osnova za izvajanje nadaljnih aktivnosti iz
akcijskega na rta LEK

Stanje projekta
Projekt je na za etku izvajanja, potem ko se posebej obravnavata že dva navedena projekta na
tem podro ju , ki sta v teku.
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13029001 - Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest

OB074-10-0002 - str.izvaj.za mokro iš .prahu
Namen in cilj

V prora unski postavki so na rtovana dodatna sredstva za letno in zimsko vzdrževanje ob inskih
cest, plo nikov ter otroških igriš z mokrim iš enjem. Vzdrževanje cestne infrastrukture z
mokrim iš enjem je zaradi onesnaženja okolice z težkimi kovinami nujno potrebno, predvsem z
vidika ohranjanja zdravega okolja. S predlagano višino sredstev se zagotovi dodatno
kakovostnejše iš enje javnih površin.

Stanje projekta
Projekt smo za eli izvajati v letu 2010 v okviru na rtovanih del projekta Sanacija Zgornje
Mežiške doline, ki ga financira Ministrstvo za okolje in prostor.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest

OB074-09-0015 – Ureditev pešpoti na Fužinarski
Namen in cilj

Ob ina Mežica želi urediti obstoje o pešpot na Fužinarski ulici med stanovanjskimi hišami
družin (Godec, Breznik, Dretnik in Rožej). Pešpot je sedaj v zelo slabem stanju, v dolo enih
letnih asih nevarna ter brez javne razsvetljave. Stanovalcem na tem obmo ju želimo urediti
varno pešpot do svojih hiš z javno razsvetljavo ter z razširitvijo obstoje e poti.

Stanje projekta
V letu 2013 želimo urediti projektno dokumentacijo za ureditev pešpoti ter projekt tudi
zaklju iti.



169

OB074-09-0021 - Vzpostavitev ezmejnega geoparka
Namen in cilj

Projekt "Geopark" vklju uje dvanajst partnerjev (ob ine, javni zavodi) Avstrije in Slovenije.
Projekt je zastavljen kot tematska pou na pot, ki vklju uje posamezne zna ilnosti kraja na
temo geoparka. Izvedba projekta v delu Ob ine Mežica zajema ureditev pohodne u ne poti,
ki bo potekala od muzeja podzemlje Pece preko treh informacijskih to k ob reki Meži, ki
bodo vsebinsko predstavljale zgodovino in kulturno dediš ino kraja. Sredstva vklju ujejo tudi
ureditev info to k (po ivališ e s klopmi, tematske table). Projekt je na rtovan za obdobje
2010 - 2013 ter je financiran s 85% sredstvi s strani EU-ESSR in SVLR, ostalo so lastna
sredstva. Cilj projekta je prepoznavnost krajev in razširitev turisti ne ponudbe.

Stanje projekta

V letu 2010 smo pripravili projektno dokumentacijo. V letu 2012 smo projekt nadaljevali z
gradbenimi deli - asfaltno preplastitvijo na rtovane trase. Izvedba projekta se nadaljuje v
letu 2013 s postavitvijo po ivališ ter ozna evalnih tabel.

OB074-10-0005 - Celovita obnova mestnega jedra Mežica
Namen in cilj

Projekt je zaklju en. Planirana sredstva se bodo porabila za financiranje zloženke ter izdelava
panojev z napisi financerja, kar je potrebno za projekte, ki se financirajo z EU sredstvi.

Stanje projekta
Projekt je zaklju en.

OB074-11-0002 - Rekonstrukcija mostov
Namen in cilj

Projekt rekonstrukcije mostov na vodotokih v Ob ini Mežica se nadaljuje z pripravo
dokumentacije za naslednje prenove mostov v ob ini .
Cilj projekta je, prenoviti mostove , tako da bodo varni za uporabo ter da bodo predstavljali im
manjšo oviro za vodotok.

Stanje projekta
Most na Marhol evih ridah je prenovljen , projekt rekonstrukcije mostov se nadaljuje
Z pripravo dokumentacije za nadalne prenove mostov v Ob ini Mežica.

OB074-11-0015 – Obnova lokalne ceste Harmonk (Pratneker-Harmonk)
Namen in cilj
Projekt smo z izdelavo projektne dokumentacije pri eli izvajati v letu 2011, v letu 2012 bomo
kandidirali na razpisu za pridobitev sredstev z naslova Ukrepi za razvoj podeželja. Izvedba projekta
vklju uje pripravo dokumentacije za prijavo na javni razpis, v nadaljevanju pa ob pridobitvi sredstev, v
letu 2014 obnovo ceste z asfaltno preplastitvijo in gradnjo avtobusnega postajališ a, v delu od
obstoje ega asfalta pri kmetiji Vojak do Harmonkovega križa.

Stanje projekta
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Projekt smo pri eli izvajati v letu 2012 s prijavo na javni razpis za pridobitev sredstev. V letu
2014 nadaljujemo izvajanje projekta v skladu z pridobljenimi finan nimi sredstvi in na rtovano
dinamiko.

OB074-12-0002 – Preplastitev cest v Mežici
Namen in cilj
V projekt Preplastitev cest v Mežici sodijo aktivnosti v zvezi z Sanacijo zgornje mežiške doline,
financirane s strani Ministrstva za okolje in prostor. Del sredstev z naslova sanacije se v skladu s
pogodbo nameni za ureditev makadamskih površin v centru mesta. Iz tega naslova bomo v letu
2013 preplastili ceste po prioritetnem vrstnem redu, kot ga je dolo il Odbor za okolje in prostor,
glede na nujnost obnove posamezne ceste. Cilj izvedenega projekta je zagotoviti višjo kvaliteto
bivanja.

Stanje projekta

Projekt bomo izvajali v letu 2013, v okviru na rtovanih del projekta Sanacija zgornje mežiške
doline, ki ga financira Ministrstvo za okolje in prostor in ga v celoti dokon ali v teko em letu.

OB074-12-0014 – Povezovalna cesta Polena - muzej
Namen in cilj
Ceste od Polene (Kojzek) do muzeja smo v okviru geološke pohodne u ne poti uredili v širini
2,5m, kar je v skladu z odobrenim projektom. Ob ina Mežica ima omenjeno cesto
kategorizirano kot javno pot zato jo bomo z lastnimi sredstvi obnovili v predpisani širini javne
poti - 3m.

Stanje projekta

Projekt je vklju en v projekt izgradnje geološke pohodne u ne poti in ga v skladu s terminskim
planom v letu 2013 zaklju ujemo.

OB074-12-0015 – Ureditev makadamske površine pri Zimmerle
Namen in cilj
Zemljiš e med gostinskim lokalom Dakar bar ter poslovno stanovanjskim objektom »Zimmerle«
želimo urediti za pešce.

Stanje projekta

Projekt je v za etni fazi, pripravila se bo idejna zasnova.

OB074-12-0016 – Ureditev lokalne ceste v obrtni coni Ob Meži
Namen in cilj
Projekt ureditve lokalne ceste LK 257311 v Obrtni coni v Meži je nadaljevanje ureditve te ceste do
novega proizvodnega objekta . Neurejena cesta, brez odvoda meteornih vod in brez ustrezne prometne
površine predstavlja oviro za delo podjetnikov na tej lokaciji.

Stanje projekta
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Projekt se bo izvedel v letu 2013, IDZ za odvod meteornih in soglasje od ARSO za odvod
meteorne vode v vodotok Mežo je že pridobljeno.

OB074-12-0017 – Ureditev prehodov ez reg. cesto na Stržovem, Sen na
vas in pred osnovno šolo

Namen in cilj
Za projekt ureditve prehodov za pešce ez regionalo cesto na navedenih lokacijah je ob ina v preteklem
letu pridobila potrebno dokumentacijo. DRSC je z na rtom investicij v letu 2013 predvidil izvedbo tega
projekta na lokaciji na Stržovem in Sen na vas ( lokacija pri odcepu reg. ceste proti Rehtu ) Za ureditev
prehoda pri šoli ( vsaj svetlobno signalizacijo ) ob ina planira lastna sredstva.

Stanje projekta

Projekt se bo predvidoma izvedel v letu 2013.

OB074-12-0018 – Dovozna cesta muzej Podzemlje Peca in cestni priklju ek
na RII
Namen in cilj
Projekt zajema ureditev javne ceste od predvidenega krožiš a pri gasilskem domu do muzeja mimo
obrtne cone »Pesek«. V letu 2013 na rtujemo izdelavo projektne dokumentacije za obnovo ceste
vklju no z študijo priklju itve ceste v krožiš e. Projekt bomo v izvedbenem delu nadaljevali so asno z
rekonstrukcijo regionalne ceste

Stanje projekta

Projekt pri nemo izvajati v letu 2013 z izdelavo projektne dokumentacije.

OB074-12-0026 – Rušenje lesenih objektov v centru kraja
Namen in cilj
Sredstva so na rtovana za rušitev lesenih objektov v centru kraja. Za stavbo Pošte ter Ob ine
Mežica so lesene drvarnice, ki so v zelo slabem stanju ter jih je potrebno porušiti zaradi
varnostnih, sanitarnih ter gradbenih razlogov.

Stanje projekta

Projekt pri nemo izvajati v letu 2013 z izdelavo projektne dokumentacije.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB074-11-0006 - Izdelava in postavitev neprometne signalizacije
Namen in cilj
Namen projekta je posodobit obvestilno signalizacijo v ob ini Mežica, da bo ta skladna z
pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah in bo hkrati v funkciji
obveš anja udeležencev v prometu.
Stanje projekta
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Ob ina je realizirala I. fazo projekta v letu 2009 in s tem posodobila ve ji del obvestilne
signalizacije ob regionalni cesti v ob ini Mežica tako, da je ta skladna z pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah in da je hkrati v funkciji obveš anja
udeležencev v prometu.
Vsled zapletov pri pridobivanju dokumentacije ( dopolnitev elaborata, delavniški na rti za
lamele ), ki je potrebna za pridobitev dovoljenja od DRSC, je izvedba druge faze postavitve
neprometne signalizacije pomaknjena v leto 2013.
V sklopu druge faze projekta je v letu 2013 predvidena postavitev manjkajo ih znakov ob
regionalni cesti ter nabava konstrukcije tudi za znake ob lokalnih cestah, skladno Elaboratu
postavitve turisti ne in druge obvestilne signalizacije v Ob ini Mežica.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB074-11-0007 - Prenova javne razsvetljave
Namen in cilj

Sredstva v okviru te prora unske postavke so predvidena za izvedbo projekta prenove javne
razsvetljave v ob ini Mežica skladno že sprejetim investicijskim programom. Ob ina se je
skupaj z ostalimi 12 ob inami, ki sodelujejo v tem projektu že v novembru 2011 prijavila na
razpis za pridobitev nepovratnih sredstev, ki pomenijo cca 36% potrebnih sredstev
investicijskih sredstev.
Cilj projekta je zagotovili osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami in z zamenjavo starih
svetilk z novimi var nimi in u inkovitejšimi zmanjšati porabo elektri ne energije.

Stanje projekta
V letu 2012 je bila že izvedena zamenjava svetilk, skladno projektu. Hkrati smo zamenjali
svetilke tudi na nekaj lokacijah, kjer prvotno po projektu to ni bilo predvideno. ( pokopališ e,
pešpot ob Meži ) V letu 2013 bomo vgradili še regulacijo, ( tam kjer je predvidena po projektu )
izvedli meritve osvetljenosti ter s tem zaklju ili projekt.

OB074-12-0019 - Prenova prižigališ javne razsvetljave
Namen in cilj

Sklopu izboljšanja energetske u inkovitosti in racionalnosti pri javni razsvetljavi je potrebno
Izvesti tudi prenovo stikališ javne razsvetljave. V letu 2012 je bil izveden pregled vseh 20 – tih
stikališ JR na obmo ju mesta Mežica in ocena stroškov prenove le-teh. To je osnova za
prora unsko na rtovanje za obdobje 2013-2014. Cilj projekta je, da po prenovi JR prenovimo
tudi prižigališ a, tako da bodo tudi ta pripomogla k racionalni rabi energije in znižanju stroškov
elektri ne energije ter bodo dostopna izbranemu upravljavcu javne razsvetljave.

Stanje projekta
V letu 2012 je bil pripravljen popis stanja prižigališ JR ter ocena stroškov prenove le-teh.
V letu 2013 se planira prvi del prenove prižigališ , v letu 2014 pa zaklju ek prenove.

OB074-12-0020 – Izgradnja javne razsvetljave – Smre nik desni krak
Namen in cilj
Projekt zajema ureditev javne razsvetljave na kategorizirani javni cesti »Smre nik«, ki smo jo obnavljali
v preteklem letu. V okviru projekta bomo postavili droge za svetila po desnem kraku ceste.
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Stanje projekta

Projekt pri nemo izvajati v letu 2013 in ga kon ati v teko em letu.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB074-10-0009 - Projekt Obrtna cona VOGARJEVO
Namen in cilj

Zagotoviti komunalno opremljen prostor ( 4 parcele v skupni velikosti 4282 m2 ) za
izgradnjo poslovnih objektov, obrtnic, kar bi kratkoro no izboljšalo pogoje za nadaljni razvoj
podjetništva v ob ini Mežica, kar zadeva zagotavljanje prostora za gradnjo delavnic.

Stanje projekta

Projekt se je pri el v letu 2010 z pripravo potrebne dokumentacije, v letu 2011 in 2012 smo,
izvedli komunalno opremljanje zemljiš , skladno programu opremljanja. V letu 2013 bomo
pridobili še uporabno dovoljenje. Za tri komunalno opremljene parcele je ob ina že objavila
razpis za prodajo.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB074-08-0019 - Regijsko sofinanciranje RRA-KOCEROD

Namen in cilj
Ob ine Koroške regije so sprejele enoten Odlok o zbiranju, sortiranju in odlaganju komunalnih
odpadkov na obmo ju Koroške regije. V skladu s terminskim planom je v izgradnji regijsko
odlagališ e komunalnih odpadkov v ob ini Prevalje in sortirnica komunalnih odpadkov v ob ini
Slovenj Gradec. Za izvedbo del je podpisana medob inske pogodba o sofinanciranju izgradnje
skupnega centra za gospodarjenje z odpadki.
Zbiranje, sortiranje odlaganje komunalnih odpadkov.

Stanje projekta
Projekt je v zaklju ni fazi zato so planirana sredstva predvidena za dokon anje projekta.
Gradbene storitve: 4.584,61 EUR, Gradbene storitve za dodatna dela: 10.747,76 EUR, Pla ilo
zadržanega dela: od 2009 do
2012: 57.371,76 EUR, DDV: 7.101,00 EUR, Storitve nadzora in obveš anja: 10.520,00 EUR.
Od navedenih odhodkov jih ob ina prejme od kohezije 54.395,20 EUR, kar je razvidno na
prihodkovni strani.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB074-12-0005 – Obnova kanalizacije Stržovo
Namen in cilj

V skladu z operativnim programom odvajanja in iš enja komunalnih in padavinskih voda smo v ob ini
pristopili k dograditvi in obnovitvi kanalizacijskega omrežja. V letu 2013 bomo obnovili kanalizacijske
vode na Stržovem v delu od stanovanjske hiše Brezovnik do priklju ka na regionalno cesto RIII.
Kanalizacijski sistem je popolnoma dotrajan.
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Stanje projekta

Projekt bomo pri eli izvajati v letu 2013 in ga nameravamo v teko em kon ati.

OB074-12-0005 – Obnova kanalizacije pri tržnici
Namen in cilj
V skladu z operativnim programom odvajanja in iš enja komunalnih in padavinskih voda smo v ob ini
pristopili k dograditvi in obnovitvi kanalizacijskega omrežja. V letu 2013 bomo obnovili del
kanalizacijskih vodov pri tržnici.
Kanalizacijsko omrežje pri tržnici je dotrajano, zato je obnova hkrati z razširitvijo sistema nujna. Obnova
je razdeljena v dva dela. Letu 2013 bomo obnavljali tehni no lažji drugi del (od trgovine Mercator do
križiš a pri Hercogu)

Stanje projekta

Projekt bomo pri eli izvajati v letu 2013 in ga realizirali glede na višino razpoložljivih
sredstev, nadaljevali pa v naslednjem letu.

16029003 - Prostorsko na rtovanje

OB074-07-0029 - Prostorski dokumenti ob ine

Namen in cilji
Projekt ima glavni namen, pridobiti Prostorske dokumente ob ine, ki bodo omogo ali
vsestranski razvoj ob ine tako v gospodarskem, stanovanjskem in bivalnem smislu , ki pa bo
tudi skladen in okolju vzdržen z upoštevanjem racionalne rabe prostora.
Stanje projekta
Potem, ko je bila v letu 2010 izvedena javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega
osnutka OPN in Okoljskega poro ila smo v letu 2011 pripravili predlog OPN, pri emer smo
upoštevali posamezne pripombe iz javne obravnave , skladno z objavljenimi stališ i župana do
prispelih pripomb in pobud.
V juliju 2011je MOP objavilo naš predlog OPN na portalu, ob ina pa je pozvala vse nosilce
urejanja okolja, da podajo mnenje na objavljen predlog OPN.
Trenutno( dec/2012 ) je predlog OPN v še v fazi usklajevanja z ministrstvom za infrastrukturo in
prostor ter z ARSO glede izvedbe omilitvenih ukrepov na poplavnih obmo jih , kjer pa ob ina
na rtuje posege.
Predvidevamo, da bomo vsa usklajevanja kon ali v januarju 2013 in pri eli z postopkom
sprejema OPN na ob inskem svetu. OPN bo sprejet predvidoma v prvi polovici leta 2013
Sprejetju OPN sledi posodobitev vseh odlokov ob ine, ki zadevajo podro je urejanja prostora in
priprava novih ( naravna in kulturna dediš ina, ceste,… ), skladno ZPna rt pa je potrebno v
roku 6 mesecev po sprejemu OPN uskladiti tudi program opremljanja za celotno ob ino.
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16039001 - Oskrba z vodo

OB074-11-0009 - Uravnoteženje vodooskrbnega sistema v Mež.dol.
Namen in cilj

Prora unska postavka je namenjena za gradnjo in opremo in druge stroške za izvedbo projekta
uravnoteženja vodooskrbnega sistema v Mežici.

Stanje projekta
Projekt se bo pri el izvajati v letu 2011 in ga bomo zaklju ili v letu 2013.

OB074-12-0003 - Investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema

Namen in cilj:
Namen projekta je investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema. Pokrili pa se bodo tudi
stroški za izdelavo projektne dokumentacije za potrebe vzdrževanja oz. izgradnje vodovodnih
objektov.

Stanje projekta
Projekt se nadaljuje iz leta 2012.

16039002 – Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost

OB074-12-0006 – Gradnja in vzdrževanje pokopališ in mrliških vežic
Namen in cilj

Pokopališ e s pripadajo imi objekti v ob ini Mežica vzdržuje upravljavec Komunala Mežica. Za
nujno potrebno investicijsko vzdrževanje na pokopališ u planiramo sredstva v višini 6.000,00 € .

Stanje projekta
Projekt se nadaljuje iz leta 2012.

18059001 – Programi športa

OB074-11-0016 – Ureditev otroškega igriš a Stržovo
Namen in cilj

S projektom Ureditve otroškega igriš a Stržovo nameravamo primerno urediti otroško igriš e
in s tem zagotoviti višjo kakovost bivanjskega okolja.

Stanje projekta

Projekt smo pri eli izvajati v letu 2012 in ga zaklju ujemo v letu 2013.
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OB074-12-0023 – Rolkarski park Mežica
Namen in cilj

Ob ina Mežica je prijavila projekt na razpis v okviru LAS-a Mežiške doline, kjer je bil potrjen
ter bo 60% sofinanciran s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Zgradil se bo Rolkarski
poligon na nekdanjem telovadiš u.

Stanje projekta

Projekt smo pri eli izvajati v letu 2012.

OB074-12-0024 – Disk golf igriš e
Namen in cilj

Na obmo ju centra CŠOD želimo urediti Disk golf igriš e. V za etni fazi bi postavili nekaj
košev ter nabavili disk-e za igranje. Projekt smo prijavili na Fundaciji za šport kjer
pri akujemo nekaj sredstev za sofinanciranje.

Stanje projekta

Projekt smo pri eli izvajati v letu 2012 in ga zaklju ujemo v letu 2013.

19029001 - Vrtci

OB074-12-0025 – Energetska obnova stavbe vrtca
Namen in cilj

Ob ina Mežica je v sklopu prizadevanj za racionalno in u inkovito rabo energije ( zapisano v
akcijskem na rtu sprejetega LEK_a ) pristopila k projektu energetske prenove stavbe Vrtca
Mežica.

Stanje projekta
Ob ina Mežica se je v nov/2012 prijavila na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za
Energetsko prenovo stavbe . Predhodno je Ob ina v novembru 2012 sprejela DIIP
» Energetska sanacija vrtca Mežica » in naro ila energetski pregled stavbe , ki bo v celoti
zaklju en v za etku leta 2013. V primeru pridobitve nepovratnih sredstev bo projekt
energetske prenove izveden v dveh fazah , prva v letu 2013 in druga v letu 2014

Pripravil:

Milan Krivograd l.r.
Mateja Mešnjak l.r.
Olga Vrši l.r
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NA RT RAVNANJA Z NEPREMI NIM PREMOŽENJEM OB INE MEŽICA za
leto 2013

Na podlagi 11. lena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10), 7. lena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/2011) in Statuta Ob ine Mežica (Uradni list RS, št. 33/2007) je ob inski svet na
svoji ___. redni seji, dne ______ sprejel

NA RT PRIDOBIVANJA NEPREMI NEGA PREMOŽENJA OB INE MEŽICA ZA LETO 2013

1. len

S tem se dolo i na rt pridobivanja nepremi nega premoženja ob ine Mežica za leto 2013.
Na podlagi 4. odstavka 11. lena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) letni na rt ravnanja z nepremi nim premoženjem samoupravne lokalne
skupnosti sprejme ob inski svet na predlog župana.

2. len

Na rt pridobivanja nepremi nega premoženja ob ine Mežica za leto 2013 se na rtuje v orientacijski
vrednosti v višini 2.965,00 €.

3. len

Posli pridobivanja z nepremi nim premoženjem, ki so se za eli ali so bili na rtovani za leto 2012, se lahko
nadaljujejo v letu 2013.

Na rt pridobivanja nepremi nega premoženja

Upravljavec Šifra k.o. Ime k.o. Parc.št.
Velikost

(m2) Raba Status razpolaganje
Stavbna
pravica Služnost

Orientacijska
vrednost (€)

Ob ina
Mežica 889 Mežica 305 30,00 pot v uporabi

Brezpla en
prenos NE NE 0,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica 5/2 63,00 cesta v uporabi nakup NE NE 226,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica 7/2 4,00 cesta v uporabi nakup NE NE 14,00

Ob ina
Mežica 888

Meža
Takraj 39/2 185,00 cesta v uporabi nakup NE NE 555,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica 295/2 39,00 njiva v uporabi nakup NE NE 390,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica 140/29 697,00 dvoriš e v uporabi

Brezpla en
prenos NE NE 0,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica 140/30 1.819,00 pot v uporabi

Brezpla en
prenos NE NE 0,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica 140/31 190,00 dvoriš e v uporabi

Brezpla en
prenos NE NE 0,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica 140/32 668,00 dvoriš e v uporabi

Brezpla en
prenos NE NE 0,00
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Ob ina
Mežica 889 Mežica 380/8 20,00 dvoriš e v uporabi nakup NE NE 200,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica

486/2,
490/7 44,00 cesta v uporabi

Brezpla en
prenos NE NE 0,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica 490/21 4,00 cesta v uporabi

Brezpla en
prenos NE NE 0,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica 486/4 7,00 cesta v uporabi

Brezpla en
prenos NE NE 0,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica 482/9 8,00 cesta v uporabi nakup NE NE 80,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica 482/10 78,00 travnik v uporabi nakup NE NE 780,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica 157/6 5,00 dvoriš e v uporabi nakup NE NE 50,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica 157/8 13,00 dvoriš e v uporabi nakup NE NE 130,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica 173/5 4,00 dvoriš e v uporabi nakup NE NE 40,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica 547/1 3.324,00 dvoriš e v uporabi menjava NE NE 0,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica 634/7 50,00 cesta

ni v
uporabi nakup NE NE 500,00

SKUPAJ ODHODKI 2.965,00

Obrazložitev:

· zemljiš a parc. št. 305 k.o. Mežica se brezpla no prenese na Ob ino Mežica za ureditev pešpoti na
Fužinarski ulici;

· zemljiš i parc. št. 5/2 in parc. št. 7/2 k.o. Mežica se odkupita od KKGZ (odmera LC na Stržovem);
· zemljiš e parc. št. 39/2 k.o. Meža Takraj se zamenja z zemljiš em parc. št. 896/4 k.o. Meža Takraj

(pri Oderlapu);
· zemljiš e parc. št. 295/2 k.o. Mežica se odkupi zaradi ureditve pešpoti;
· zemljiš a parc. št. 140/29, 140/30, 140/31, 140/32 k.o. Mežica, na Mariborski cesti se brezpla no

prenesejo na Ob ino Mežica;
· zemljiš e parc. št. 380/8 k.o. Mežica se odkupi na Stržovem za ureditev prehoda za pešce ez

regionalno cesto;
· zemljiš a parc. št. 486/2, 490/7, 490/21, 486/4 k.o. Mežica se brezpla no prenesejo na Ob ino

Mežica zaradi ureditve ceste na Smre nikovem;
· zemljiš i parc. št. 482/9 in 482/10 k.o. Mežica se odkupijo zaradi ureditve ceste na Smre nikovem;
· zemljiš a parc. št. 157/6, 157/8, 173/5 k.o. Mežica se odkupijo zaradi ureditve ceste na Leški cesti;
· zemljiš e parc. 547/1 k.o. Mežica se zamenja z zemljiš em parc. št. 548/1 k.o. Mežica za ureditev

parkiriš a;
· zemljiš e parc. št. 634/7 k.o. Mežica se odkupi zaradi ureditve ceste na Ulici Kralja Matjaža.

Prodaja zgradb in poslovnih prostorov:

· Prazen stanovanjski prostor na naslovu Partizanska cesta 1, Mežica. Stanovanje je nad glavno
avtobusno postajo v Mežici;

· Prodaja najemniškega stanovanja.
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NA RT RAZPOLAGANJA Z NEPREMI NIM PREMOŽENJEM OB INE MEŽICA ZA LETO 2013

1. len

S tem se dolo i na rt razpolaganja z nepremi nim premoženjem ob ine Mežica za leto 2013.
Na podlagi 4. odstavka 11. lena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) letni na rt ravnanja z nepremi nim premoženjem samoupravne lokalne
skupnosti sprejme ob inski svet na predlog župana.

2. len

Na rt razpolaganja z nepremi nim premoženjem ob ine Mežica za leto 2013 se na rtuje v orientacijski
vrednosti v višini 152.000,00 €.

3. len

Posli razpolaganja z nepremi nim premoženjem, ki so se za eli ali so bili na rtovani za leto 2012, se lahko
nadaljujejo v letu 2013.

Na rt razpolaganja z nepremi nim premoženjem

Upravljavec Šifra k.o. Ime k.o. Parc.št.
Velikost

(m2) Raba Status
Lastniški

delež
Stavbna
pravica Služnost

Orientacijska
vrednost (€)

Ob ina
Mežica 889 Mežica 967/2 5,00 cesta v uporabi 1/1 NE NE 50,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica 967/3 3,00 cesta v uporabi 1/1 NE NE 30,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica 286/5 60,00 cesta ni v uporabi 1/1 NE NE 200,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica 666/2 34,00 sadovnjak v uporabi 1/1 NE NE 200,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica 3/53 85,00 travnik v uporabi 1/1 NE NE 850,00

Ob ina
Mežica 888

Meža
Takraj 4/12 39,00 njiva ni v uporabi 1/1 NE NE 643,00

Ob ina
Mežica 888

Meža
Takraj 4/19 1.307,00 njiva ni v uporabi 1/1 NE NE 18.000,00

Ob ina
Mežica 888

Meža
Takraj 4/13 216,00 njiva ni v uporabi 1/1 NE NE 3.492,00

Ob ina
Mežica 888

Meža
Takraj 4/18 830,00 dvoriš e ni v uporabi 1/1 NE NE 10.287,00

Ob ina
Mežica 888

Meža
Takraj 4/15 906,00 njiva ni v uporabi 1/1 NE NE 10.456,00

Ob ina
Mežica 888

Meža
Takraj 482/4 500,00 travnik v uporabi 1/1 NE NE 2.500,00

Ob ina
Mežica 888

Meža
Takraj 487/2 60,00 travnik v uporabi 1/1 NE NE 300,00

Ob ina
Mežica 888

Meža
Takraj 487/1 30,00 travnik v uporabi 1/1 NE NE 150,00
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Ob ina
Mežica 888

Meža
Takraj 702/3 52,00 pot v uporabi 1/1 NE NE 208,00

Ob ina
Mežica 888

Meža
Takraj 480/1 900,00 gozd v uporabi 1/1 NE NE 4.500,00

Ob ina
Mežica 888

Meža
Takraj 489/1 500,00 pašnik v uporabi 1/1 NE NE 1.500,00

Ob ina
Mežica 888

Meža
Takraj 489/3 43,00 pašnik v uporabi 1/1 NE NE 129,00

Ob ina
Mežica 888

Meža
Takraj 489/2 40,00 cesta v uporabi 1/1 NE NE 120,00

Ob ina
Mežica 888

Meža
Takraj 896/4 673,00 travnik v uporabi 1/1 NE NE 555,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica 23 100,00 travnik v uporabi 1/1 NE NE 400,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica 589/1 20,00 travnik v uporabi 1/1 NE NE 200,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica 593/1 980,00 travnik v uporabi 1/1 NE NE 9.800,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica 548/1 3.324,00 travnik v uporabi 1/1 NE NE 0,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica 42/4 100,00 njiva v uporabi 1/1 NE NE 1.000,00

Ob ina
Mežica 888

Meža
Takraj 890/4 137,00 gozd ni v uporabi 1/1 NE NE 411,00

Ob ina
Mežica 888

Meža
Takraj 890/3 335,00 gozd ni v uporabi 1/1 NE NE 1.005,00

Ob ina
Mežica 888

Meža
Takraj 890/2 137,00 gozd ni v uporabi 1/1 NE NE 411,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica 661 150,00 travnik ni v uporabi 1/1 NE NE 1.187,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica 12/1 100,00 sadovnjak ni v uporabi 1/1 NE NE 200,00

Ob ina
Mežica 888

Meža
Takraj 709/1 352,00 cesta ni v uporabi 1/1 NE NE 2.816,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica 658/0 40,00 travnik ni v uporabi 1/1 NE NE 400,00

PRIHODKI SKUPAJ 72.000,00

Stanovanjski prostor

Upravljavec Naslov Šifra k.o. Ime k.o. Št. stavbe
Št. dela
stavbe Raba

Velikost
(m2)

Lastniški
delež Status

Orientacijska
vrednost (€)

Ob ina
Mežica

Partizanska
cesta stan.prostor 118,00 1/1 50.000,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica stan.prostor 1/1 zaseden 30.000,00

PRIHODKI SKUPAJ 80.000,00

Obrazložitev:

· zemljiš e parc. št. 305 k.o. Mežica se brezpla no pridobi za ureditev pešpoti na Fužinarsko ulico;
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· zemljiš e parc. št. 295/2 k.o. Mežica se bo odkupilo ker je na tej parceli urejena pešpot na
Fužinarsko ulico;

· zemljiš a parc. št. 6/51, 2/25, 2/26, 2/29, 6/53 vse k.o. Mežica se odkupijo od ga. Rems za
ureditev igriš a na Stržovem ter po nekaterih parcelah gre cesta do stanovanjskih hiš;

· zemljiš a parc. št. 128/2, 977/8 in 130/5 vsa k.o. Mežica se odkupijo od podjetja Cablex-M,
zaradi ureditve odmere ceste proti Turisti ni kmetiji Kajžar.

NA RT ODDAJE V NAJEM NEPREMI NEGA PREMOŽENJA OB INE MEŽICA ZA LETO 2012

1. len

S tem se dolo i na rt oddaje v najem nepremi nega premoženja ob ine Mežica za leto 2012.
Na podlagi 4. odstavka 11. lena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) letni na rt ravnanja z nepremi nim premoženjem samoupravne lokalne
skupnosti sprejme ob inski svet na predlog župana.

2. len

Na rt oddaje v najem nepremi nega premoženja ob ine Mežica za leto 2012 se na rtuje v orientacijski
vrednosti v višini 3.423,48 €.

Upravljavec Šifra k.o.
Ime k

.o. Parc.št.
Velikost

(m2)
utemeljenost

najema Metoda razpolaganje
Letna

najemnina

Ob ina
Mežica 889 Mežica 762 623,00

ureditev
neuporabljenih
zemljiš

neposredna
pogodba najem za 5 let 24,92

Ob ina
Mežica 889 Mežica 763 620,00

ureditev
neuporabljenih
zemljiš

neposredna
pogodba najem za 5 let 24,80

Ob ina
Mežica 889 Mežica 802/1 3.225,00

ureditev
neuporabljenih
zemljiš

neposredna
pogodba najem za 5 let 129,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica 802/2 597,00

ureditev
neuporabljenih
zemljiš

neposredna
pogodba najem za 5 let 23,88

Ob ina
Mežica 889 Mežica 806 1.071,00

ureditev
neuporabljenih
zemljiš

neposredna
pogodba najem za 5 let 42,84

Ob ina
Mežica 889 Mežica 822 2.509,00

ureditev
neuporabljenih
zemljiš

neposredna
pogodba najem za 5 let 100,36

Ob ina
Mežica 889 Mežica 887/1 2.566,00

ureditev
neuporabljenih
zemljiš

neposredna
pogodba najem za 5 let 1.283,00

Ob ina
Mežica 888 Mežica 4/14 131,00

ureditev
neuporabljenih
zemljiš

neposredna
pogodba najem za 5 let 131,00

Ob ina
Mežica 888 Mežica 4/16 892,00

ureditev
neuporabljenih
zemljiš

neposredna
pogodba najem za 5 let 892,00
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Ob ina
Mežica 889 Mežica 521/39 50,00

ureditev
neuporabljenih
zemljiš

neposredna
pogodba najem za 5 let 50,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica 266/1 606,00

ureditev
neuporabljenih
zemljiš

neposredna
pogodba najem za 5 let 173,68

Ob ina
Mežica 889 Mežica 265 150,00

ureditev
neuporabljenih
zemljiš

neposredna
pogodba najem za 5 let 40,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica 692 508,00

ureditev
neuporabljenih
zemljiš

neposredna
pogodba najem za 5 let 508,00

SKUPAJ ODHODKI 3.423,48

Številka: Župan
Mežica, dne Dušan KREBEL



Na rt ravnanja z nepremi nim premoženjem v Ob ini Mežica za leto 2013

Upravljavec Šifra k.o. Ime k.o. Parc.št.
Velikost

(m2) Raba Status
Lastniški

delež
Stavbna
pravica Služnost

Orientacijsk
a vrednost

(€)
Ob ina
Mežica 889 Mežica 967/2 5,00 cesta v uporabi 1/1 NE NE 50,00
Ob ina
Mežica 889 Mežica 967/3 3,00 cesta v uporabi 1/1 NE NE 30,00
Ob ina
Mežica 889 Mežica 286/5 60,00 cesta ni v uporabi 1/1 NE NE 200,00
Ob ina
Mežica 889 Mežica 666/2 34,00 sadovnjak v uporabi 1/1 NE NE 200,00
Ob ina
Mežica 889 Mežica 3/53 85,00 travnik v uporabi 1/1 NE NE 850,00
Ob ina
Mežica 888 Meža Takraj 4/12 39,00 njiva ni v uporabi 1/1 NE NE 643,00
Ob ina
Mežica 888 Meža Takraj 4/19 1.307,00 njiva ni v uporabi 1/1 NE NE 18.000,00
Ob ina
Mežica 888 Meža Takraj 4/13 216,00 njiva ni v uporabi 1/1 NE NE 3.492,00
Ob ina
Mežica 888 Meža Takraj 4/18 830,00 dvoriš e ni v uporabi 1/1 NE NE 10.287,00
Ob ina
Mežica 888 Meža Takraj 4/15 906,00 njiva ni v uporabi 1/1 NE NE 10.456,00
Ob ina
Mežica 888 Meža Takraj 482/4 500,00 travnik v uporabi 1/1 NE NE 2.500,00
Ob ina
Mežica 888 Meža Takraj 487/2 60,00 travnik v uporabi 1/1 NE NE 300,00
Ob ina
Mežica 888 Meža Takraj 487/1 30,00 travnik v uporabi 1/1 NE NE 150,00
Ob ina
Mežica 888 Meža Takraj 702/3 52,00 pot v uporabi 1/1 NE NE 208,00
Ob ina
Mežica 888 Meža Takraj 480/1 900,00 gozd v uporabi 1/1 NE NE 4.500,00
Ob ina
Mežica 888 Meža Takraj 489/1 500,00 pašnik v uporabi 1/1 NE NE 1.500,00
Ob ina
Mežica 888 Meža Takraj 489/3 43,00 pašnik v uporabi 1/1 NE NE 129,00
Ob ina
Mežica 888 Meža Takraj 489/2 40,00 cesta v uporabi 1/1 NE NE 120,00
Ob ina
Mežica 888 Meža Takraj 896/4 673,00 travnik v uporabi 1/1 NE NE 555,00
Ob ina
Mežica 889 Mežica 23 100,00 travnik v uporabi 1/1 NE NE 400,00
Ob ina
Mežica 889 Mežica 589/1 20,00 travnik v uporabi 1/1 NE NE 200,00
Ob ina
Mežica 889 Mežica 593/1 980,00 travnik v uporabi 1/1 NE NE 9.800,00
Ob ina
Mežica 889 Mežica 548/1 3.324,00 travnik v uporabi 1/1 NE NE 0,00
Ob ina
Mežica 889 Mežica 42/4 100,00 njiva v uporabi 1/1 NE NE 1.000,00
Ob ina
Mežica 888 Meža Takraj 890/4 137,00 gozd ni v uporabi 1/1 NE NE 411,00
Ob ina
Mežica 888 Meža Takraj 890/3 335,00 gozd ni v uporabi 1/1 NE NE 1.005,00
Ob ina
Mežica 888 Meža Takraj 890/2 137,00 gozd ni v uporabi 1/1 NE NE 411,00
Ob ina
Mežica 889 Mežica 661 150,00 travnik ni v uporabi 1/1 NE NE 1.187,00
Ob ina
Mežica 889 Mežica 12/1 100,00 sadovnjak ni v uporabi 1/1 NE NE 200,00
Ob ina
Mežica 888 Meža Takraj 709/1 352,00 cesta ni v uporabi 1/1 NE NE 2.816,00
Ob ina
Mežica 889 Mežica 658/0 40,00 travnik ni v uporabi 1/1 NE NE 400,00

72.000,00

Upravljavec Naslov Šifra k.o. Ime k.o. Št. stavbe
Št. dela
stavbe Raba

Velikost
(m2)

Lastniški
delež Status

Orientacijsk
a vrednost

(€)
Ob ina
Mežica

Partizanska
cesta stan.prostor 118,00 1/1 50.000,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica stan.prostor 1/1 zaseden 30.000,00

80.000,00

Na rt razpolaganja z nepremi nim premoženjem

PRIHODKI SKUPAJ

Stanovanjski prostor

PRIHODKI SKUPAJ



Upravljavec Šifra k.o. Ime k.o. Parc.št.
Velikost

(m2) Raba Status
razpolaganj

e
Stavbna
pravica Služnost

Orientacijsk
a vrednost

(€)
Ob ina
Mežica 889 Mežica 305 30,00 pot v uporabi

brezpl.preno
s NE NE 0,00

Ob ina
Mežica 889 Mežica 5/2 63,00 cesta v uporabi nakup NE NE 226,00
Ob ina
Mežica 889 Mežica 7/2 4,00 cesta v uporabi nakup NE NE 14,00
Ob ina
Mežica 888 Meža Takraj 39/2 185,00 cesta v uporabi nakup NE NE 555,00
Ob ina
Mežica 889 Mežica 295/2 39,00 njiva v uporabi nakup NE NE 390,00
Ob ina
Mežica 889 Mežica 140/29 697,00 dvoriš e v uporabi nakup NE NE 0,00
Ob ina
Mežica 889 Mežica 140/30 1.819,00 pot v uporabi nakup NE NE 0,00
Ob ina
Mežica 889 Mežica 140/31 190,00 dvoriš e v uporabi nakup NE NE 0,00
Ob ina
Mežica 889 Mežica 140/32 668,00 dvoriš e v uporabi nakup NE NE 0,00
Ob ina
Mežica 889 Mežica 380/8 20,00 dvoriš e v uporabi nakup NE NE 200,00
Ob ina
Mežica 889 Mežica 486/2, 490/7 44,00 cesta v uporabi nakup NE NE 0,00
Ob ina
Mežica 889 Mežica 490/21 4,00 cesta v uporabi nakup NE NE 0,00
Ob ina
Mežica 889 Mežica 486/4 7,00 cesta v uporabi nakup NE NE 0,00
Ob ina
Mežica 889 Mežica 482/9 8,00 cesta v uporabi nakup NE NE 80,00
Ob ina
Mežica 889 Mežica 482/10 78,00 travnik v uporabi nakup NE NE 780,00
Ob ina
Mežica 889 Mežica 157/6 5,00 dvoriš e v uporabi nakup NE NE 50,00
Ob ina
Mežica 889 Mežica 157/8 13,00 dvoriš e v uporabi nakup NE NE 130,00
Ob ina
Mežica 889 Mežica 173/5 4,00 dvoriš e v uporabi nakup NE NE 40,00
Ob ina
Mežica 889 Mežica 547/1 3.324,00 dvoriš e v uporabi nakup NE NE 0,00
Ob ina
Mežica 889 Mežica 634/7 50,00 cesta ni v uporabi nakup NE NE 500,00

2.965,00

Na rt pridobivanja nepremi nega premoženja

SKUPAJ ODHODKI



PRIHODKI DHODKI



ODH


