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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B in 15. člena Statuta 
Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet  Občine Mežica 
na  seji, dne 9. 2. 2009 sprejel 
 
 

 ODLOK  O PRORAČUNU 
OBČINE MEŽICA ZA LETO 2009 

 
 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 
 
S tem odlokom se za Občino MEŽICA za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 
 
 
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 
2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih: 
 
                             v EUR 
 A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
________________________________________________________________________________________________________________
 Skupina/Podskupina kontov      Proračun leta 2009 
________________________________________________________________________________________________________________ 

I. SKUPAJ PRIHODKI(70+71+72+73+74                                                                                 3. 845.135 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)       2.314.105 

 70 DAVČNI PRIHODKI        2.001.243
  700 Davki na dohodek in dobiček           1.824.208 
  703 Davki na premoženje               124.551
  704 Domači davki na blago in storitve               52.484 
  706 Drugi davki                           0 
 71 NEDAVČNI PRIHODKI          312.862 
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja            144.928 
  711 Takse in pristojbine                   1.784 
  712 Denarne kazni                      120 
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                        0 
  714 Drugi nedavčni prihodki              166.030 
 72 KAPITALSKI PRIHODKI          153.541
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev              85.000 
  721 Prihodki od prodaje zalog                                                                                                 0 
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev                   68.541 
 73 PREJETE DONACIJE             34.080 
  730 Prejete donacije iz domačih virov                                          34.080 
  731 Prejete donacije iz tujine                                     0 
 74 TRANSFERNI PRIHODKI                 1.343.409 
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij                    1.030.072 
  741 Prejeta sredstva iz drž. prorač.iz sredstev prorač. Evropske unije                      313.337
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      II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                                                          4.354.258 
     

 40 TEKOČI ODHODKI                                                  817.656           
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        175.743 
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost                      28.913 
  402 Izdatki za blago in storitve                                   590.127 
  403 Plačila domačih obresti                                     18.700     
             409 Rezerva                                            4.173 
 41 TEKOČI TRANSFERI                          1.171.281 
  410 Subvencije                          14.384 
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                    639.980 
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                 125.998 
  413 Drugi tekoči domači transferi                       390.919  
  414 Tekoči transferi v tujino                                                                                      0 
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI               2.024.700 
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                                2.024.700

      
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI      340.621
  431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. upor.         210.023 
           432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom                                            130.598 

 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 

 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)             -509.123 

___________________________________________________________________________ 
 
 B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

________________________________________________________________________________________________________________
 Skupina/Podskupina kontov      Proračun leta 2009 
________________________________________________________________________________________________________________ 

IV. PREJETA VRAČILA                                                                                   0  
  DANIH POSOJIL IN  
  PRODAJA KAPITALSKIH  
  DELEŽEV (750+751+752)                                                         

 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                 0 
  750 Prejeta vračila danih posojil                      0 
  751 Prodaja kapitalskih deležev                                                                                             0 
  752 Kupnine iz naslova privatizacije                                                                                     0         

V.  DANA POSOJILA                                0 

  IN POVEČANJE KAPITALSKIH  
  DELEŽEV (440+441+442+443)                                                                                                              

 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV               0 
         440 Dana posojila                                                                     
         441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb                                                                         0 

  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije                                                         0                                                           
                                   443 Pov..nam. premož. v jav skl. in drugih os. jav. prava, ki imajo premož.  

                                 v svoji lasti                                                                                                                  0
               

 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA                                                         0 

  IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
  (IV.-V.)                   
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_________________________________________________________________________ 
 C.RAČUN FINANCIRANJA 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 Skupina/Podskupina kontov      Proračun leta 2009 
________________________________________________________________________________________________________________ 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)               366.598 
 50 ZADOLŽEVANJE              366.598 
  500 Domače zadolževanje                  366.598 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                                71.366 
 55 ODPLAČILA DOLGA                71.366 
  550 Odplačila domačega dolga                    71.366

  
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH            -213.891 

  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)               

 
X. NETO ZADOLŽEVANJE                         295.232 

  (VII.-VIII.)         
 

XI. NETO FINANCIRANJE                         509.123 
  (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
__________________________________________________________________________________________ 

  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
  9009 Splošni sklad za drugo                                     213.891 

 
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko 
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. 
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine MEŽICA.  
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

 
3. člen 

(izvrševanje proračuna) 
 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. 
 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki: 
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se 
uporabijo za namen, določene v tem zakonu 
2. okoljska dajatev, ki se uporabi za izgradnjo kanalizacije. 
 
 

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

 
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja 
proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika župan. 
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Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna. 
 
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji. 
 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe. 
 
 

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 

 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom 
prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov. 
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika, od tega: 
1. v letu 2009 40 % navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe, 
 
Razen za investicijske odhodke, za katere je opredeljeno sofinanciranje s strani države oz. Evropske unije. 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%  pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika. 
 
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 
pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih 
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. 
 
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v  finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 

 
7. člen 

(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
 

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je 
tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih 
vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet. 
 
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče 
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. 
 
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 
 
 

8. člen  
(proračunski skladi) 

 
Proračunski skladi so: 
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF, 
 
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 4.173 eura. 
 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za 
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 835 eur župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski 
svet. 
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4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
DRŽAVE 

 
9. člen 

(odpis dolgov) 
 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2009 odpiše dolgove, ki jih imajo 
dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 209 EUR. 
 
 
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

 
10. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 
lahko zadolži do višine 366.598 EUR za obnovo osnovne šole v Mežici 168.830 EUR, za obnovo LC v okviru 
turističnega projekta Peca 131.170 EUR, ter za KOCEROD 66.598 EUR. 
 
 

11. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev, posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, 

katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč 
vpliv na upravljanje) 

 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) 
se lahko v letu 2009 zadolžijo za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za 
opravljanje gospodarskih  in drugih javnih služb. O zadolžitvi odloča občinski svet.  
 
 

12. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 

 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 366.598 EUR. 
 
 
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

13. člen 
(začasno financiranje v letu 2009) 

 
V obdobju začasnega financiranja Občine Mežica v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

14. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: 410-9/2009-1 
Kraj, datum: Mežica,  9. 2. 2009 
 

                               Župan Občine Mežica: 
                                     Dušan KREBEL 

           
 
PRILOGA: 
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov 
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UVOD K PREDLOGU PRORAČUNA ZA LETO 2009 
 

 
Predlagatelj finančnega načrta za leto 2009: 
 
4002  Občinska uprava - Oddelek za finance 
 
1. PRIPRAVA PRORAČUNA 
 
Predlog odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2009 je pripravljen na osnovi Zakona o 
financiranju občin (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), Proračunskega priročnika za 
pripravo proračunov občin za leti 2009 in 2010, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance, št. 
412-01-50/2005/14 z dne 12. 9. 2008, Izhodišč za pripravo občinskih proračunov za leto 2009 
in 2010, št. 412-01-50/2005/13 z dne 17. 7. 2008 in ponovno z dne 14.10.2008, št. 412-01-
50/2005/15 ter Navodila za pripravo proračunov Občine Mežica za leti 2009 in 2010, št. 410-
0036/2008-8 z dne 3. 10. 2008. Upoštevali smo indeks rasti cen življenjskih potrebščin 103,9 
in ocene prihodkov v letu 2009.  
 
Pri planiranju odhodkov smo upoštevali predvidene obveznosti za leto 2009 za 11 mesecev. 
Ministrstvo za finance nas je z dopisom z dne 12. 9. 2008 tudi obvestilo, da bodo občinam na 
podlagi novega zneska povprečnine, ki bo izračunan na podlagi Uredbe o določitvi nalog, 
katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primernega obsega sredstev  za financiranje nalog 
občine in metodologije za izračun povprečnine (Uradni list RS, št. 91/07) in drugih podatkov 
za izračun primerne porabe, na novo izračunali tako dohodnina kot tudi finančna izravnava, 
upoštevaje tudi nove določbe ZFO-1. Do predloga proračuna Občine Mežica za leto 2009 še 
nismo prejeli dokončnih podatkov o dohodnini in finančni izravnavi za leto 2009 in 2010, ki 
nam ga bo poslalo Ministrstvo za finance, bomo upoštevali v rebalansu proračuna Občine 
Mežica za leto 2009. Občina Mežica v letu 2009 ne prejema več finančne izravnave, ker se po 
novem ZFO-1 samofinancira. 
 
Na osnovi izračunov primerne porabe občin, prihodkov občin iz glavarine ter finančne 
izravnave, ki jih je pripravilo Ministrstvo za finance in smo ga občine prejele 14. 12. 2007, 
znaša primerna poraba Občine Mežica za leto 2009 1.822.110 EUR, skupni prihodki občine, v 
izračunu katerih se v predhodnem obdobju do leta 2011 poleg glavarine v določenih deležih 
upoštevajo še nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davki na dediščine in darila, davki 
na dobitke od klasičnih iger na srečo, davki na promet nepremičnin in upravne takse 
občinskih uprav, 55.088 EUR, ter glavarina 1.824.208 EUR. Ker skupni prihodki občine 
presegajo obseg primerne porabe, občina ni upravičena do finančne izravnave. 
 
Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri čemer 
pa so obvezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ. Ministrstvo za 
finance je poskušalo občinam pri pripravi enotno oblikovanih proračunov pomagati, zato že 
od leta 2001 dalje vsako leto pripravlja proračunski priročnik. V letu 2005 pa smo občine 
prejele tudi aplikacijo APPrA-O, s katero je omogočena računalniška podpora za poenoteno 
sestavo občinskih proračunov. Z uveljavitvijo Pravilnika o programski klasifikaciji občinskih 
proračunov (Uradni list RS št. 57/05 in 88/05-popr.) je bila s 1. 1. 2006 uvedena programska 
klasifikacija javnofinančnih izdatkov občinskih proračunov, ki poleg ekonomske in 
funkcionalne klasifikacije omogoča poenoteno pripravo in sestavo občinskih proračunov.  
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Proračun odgovarja na ključna vprašanja javne porabe: 
Ø kdo porablja proračunska sredstva (institucionalna klasifikacija) 
Ø kako jih porablja oziroma kaj se plačuje iz javnih sredstev (ekonomska klasifikacija) 
Ø za kaj se porabljajo javna sredstva (programska klasifikacija) 

 
 

1.1.  Pravne podlage za sestavo proračuna 

Področje javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči urejajo 
številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri 
pripravi občinskih proračunov. 
 
Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih 
uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise: 
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02- ZJU in 
110/02-ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF), 
- uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, 
št. 45/02), 
- navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), 
- odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00) in 
- pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 
57/05, 88/05-popr.). 
 
Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR), in sicer: 
- pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04,141/04 
in 117/05). 
 
V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine 
upoštevati: 
- uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) 
- zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP), 
 
Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, pa občine 
upoštevajo zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno 
besedilo; v nadaljevanju: ZJU-UPB2). 
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2. SESTAVA PRORAČUNA 
 
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. 
 

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
 

  A. Bilanca prihodkov in odhodkov 
  B. Račun finančnih terjatev in naložb 
  C. Račun financiranja 

 
V navedenih izkazih so izkazani prihodki oziroma prejemki in odhodki oziroma izdatki 
Občine Mežica v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 
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: 
• davčne prihodke, ki zajemajo tudi tudi prispevke (skupina kontov 70); 
• nedavčne prihodke (skupina kontov 71); 
• kapitalske prihodke (skupina kontov 72); 
• prejete donacije (skupina kontov 73); 
• transferne prihodke (skupina kontov 74) 

 
         2.   Odhodki, ki obsegajo: 

• tekoče odhodke (skupina kontov 40); 
• tekoče transfere (skupina kontov 41); 
• investicijske odhodke (skupina kontov 42) ; 
• investicijske transfere (skupina kontov 43). 

 
B. Račun finančnih terjatev in naložb 
 
V računu finančnih 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. Račun financiranja 
 
V računu financiranja se izkazujejo: 

1. Zadolževanje (skupina kontov 50), ki je povezano s financiranjem presežkov 
odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad 
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v 
računu financiranja; 

2. Odplačila posojil (skupina kontov 55); 
3. Načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih. 
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 II.     POSEBNI DEL PRORAČUNA 
 
V posebnem delu proračuna so izkazani finančni načrti neposrednih uporabnikov Občine 
Mežica. Poseben del predstavlja pregled vseh odhodkov proračuna, povečanih za dana 
posojila in sredstva za nakup kapitalskih naložb ter odplačil glavnic posojil. Odhodki oziroma 
izdatki so razvrščeni po delovnih področjih posameznega neposrednega uporabnika na osnovi 
Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 
57/05-138/06; v nadaljevanju: programska klasifikacija) v: 
 

• področja proračunske porabe (23 področij - PPP); 
• glavne programe (60 glavnih programov - GPR); 
• podprograme (120 podprogramov – PPR); 
• proračunske postavke (PP); 
• konte (EK) 

 
Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in 
v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki 
finančnih načrtov neposrednih uporabnikov. 
 
Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so 
razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni 
s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima 
določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega 
se nanašajo kazalci učinkovitosti in uspešnosti. 
 
Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v 
finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene 
specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti, z njim se izvajajo cilji glavnega 
programa. 
 
Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del 
aktivnosti ali projekta, ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega 
neposrednega uporabnika. 
 
Proračunska postavka – konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim 
kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je 
temeljna enota za izvrševanje proračuna. 
 
Šifre področij porabe, glavnih programov in podprogramov so določene s pravilnikom o 
programski klasifikaciji. Šifra proračunske postavke je sestavljena iz 5 mest: prva dva mesta 
označujeta šifro področja proračunske porabe, zadnja tri mesta označujejo zaporedno številko 
proračunske postavke. 
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       III.     NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti proračunskih uporabnikov za investicije, 
državne pomoči in projekte, ki se financirajo s sredstvi EU, in so razvrščeni po: 

• področjih proračunske porabe, 
• glavnih programih, 
• podprogramih, 
• projektih ter  
• virih financiranja. 

 
Viri financiranja so razvrščeni na kategorije: 

• proračunski viri – lastna sredstva: sredstva občinskega proračuna, vključno z 
zadolževanjem; 

• proračunski viri – transfer iz državnega proračuna: sredstva, ki jih občina prejme iz 
sredstev državnega proračuna in sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
EU; 

• proračunski viri -  evropska sredstva: sredstva, ki jih občina prejme od tujih vlad in 
vladnih institucij ter tujih nevladnih organizacij in fundacij; 

• ostali viri – druge občine: sredstva, ki jih občina prejme iz proračuna druge občine; 
• ostali viri – tuji partnerji: sredstva, ki jih občina prejme od tujih pravnih in fizičnih 

oseb. 
 
Projekti so lahko sestavljeni iz več proračunskih postavk, ki so v posebnem delu proračuna 
razvrščene med različne podprograme in proračunske uporabnike, zato so v načrtu razvojnih 
programov projekti uvrščeni v nosilne podprograme. 
 
 

        IV.    OBRAZLOŽITEV 
 
               1. splošnega dela proračuna 
               2. posebnega dela proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna) 
               3. načrta razvojnih programov 
 
V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo: 
Ø osnutek proračuna za leto 2009 – OSPR09 (OSNUTEK PRORAČUNA 2009) 
Ø predlog proračuna za leto 2009 – PRPR09( PREDLOG PRORAČUNA 2009) 
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1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
I. PRIHODKI 
 
Prihodki so načrtovani v višini 3.845.135 EUR, kar je 0,4% manj od osnutka proračuna za 
leto 2009. 
 
Davčni prihodki skupine 70 so načrtovani v višini 2.001.243 EUR, kar je 0,3% več od 
osnutka proračuna za leto 2009 in sicer: 
  
700 Davki na dohodek in dobiček 

• dohodnina -1.824.208 EUR, ki v strukturi vseh prihodkov s 47,4% predstavlja 
najpomembnejši vir financiranja; 

703 Davki na premoženje so načrtovani v višini 124.551 EUR 
• davki na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na 

premoženje) – 90.711 EUR  
• davki na dediščine in darila – 4.175 EUR 
• davki na promet nepremičnin in finančno premoženje – 29.665 EUR 

704 Domači davki na blago in storitve so načrtovani v višini 52.484 EUR 
• davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo) - 3.096 EUR  
• drugi davki na uporabo blaga in storitev (turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje 

gozdnih cest, prihodki od komunalnih taks, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, 
zaradi odvajanja odpadnih voda in odlaganja odpadkov) – 49.388 EUR in so večji od 
osnutka proračuna za 6.000 EUR, ker pričakujemo več sredstev za okoljsko dajatev za 
onesnaževanje okolja, zaradi odvajanja odpadnih voda. 

 
Nedavčni prihodki skupine 71 so načrtovani v višini 312.862 EUR in sicer: 
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so načrtovani v višini 144.928 EUR 

• prihodki od udeležbe na dobičku in dividend (dividende Rudnika Mežica) – 2.210 
EUR; 

• prihodki od obresti (obresti na vpogled in vezavo depozitov) – 3.861 EUR. 
• prihodki od premoženja (prihodki od koncesij, najemnin za poslovne in stanovanjske 

prostore, najemnin za zemljišča, služnostnih pravic) – 138.857 EUR; 
 
711 Takse in pristojbine so načrtovane v višini 1.784 EUR. 
 
712 Globe in druge denarne kazni so načrtovane v višini 120 EUR. 
 
714 Drugi nedavčni prihodki 

• drugi nedavčni prihodki (refundacija plač, prihodki od komunalnih prispevkov 
sofinanciranje občanov za izvajanje določenih programov, drugi izredni nedavčni 
prihodki) – 166.030 EUR.  
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Kapitalski prihodki skupine 72 so načrtovani v višini 153.541 EUR , kar je 1,7% manj od 
osnutka proračuna in sicer; 
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so načrtovani v višini 85.000 EUR, kar je 
21.000 EUR manj, zaradi predvidene prodaje manjšega stanovanja od prvotno načrtovanega. 
 
722 Prihodki  od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev so načrtovani 
v višini 68.541 EUR, v primerjavi z osnutkom je načrtovanih za 18.411 EUR več prihodkov 
od prodaje stavbnih zemljišč (zaradi dodatno potrebnih sredstev oz. za pokrivanje 
primanjkljaja za nove investicije, bomo za ta namen prodali več zemljišč).  
 
Prejete donacije skupine 73 so načrtovane v višini 34.080 EUR. Od Fundacije za šport 
pričakujemo sredstva v višini 31.080 EUR, za 3.000 EUR pa pričakujemo sredstva od drugih 
pravnih oseb za investicije, ki bodo izbrane na razpisu. 
 
Transferni prihodki  skupine 74 so načrtovani v višini 1.343.409 EUR, kar znaša 1,3% 
manj od osnutka proračuna za leto 2009 in sicer: 
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so načrtovani v višini 
1.030.072 EUR 

• prejeta sredstva iz državnega proračuna (požarna taksa, prihodki iz naslova 
sofinanciranja ministrstev za investicije oziroma izvajanje dogovorjenih programov)  
v višini 928.966 EUR: 

•  
- Ministrstvo za šolstvo (po pogodbi) 272.998 EUR 
- požarna taksa 4.751 EUR 
- sredstva po 21. členu ZFO 38.000 EUR 
- MOP energetska sanacija objektov 282.734 EUR 
- MOP – program za sanacijo okolja 299.000 EUR 
- SVRL ( za PP geopark in »Življenje z rudnikom« 12.788 EUR 
- Ministrstvo za kulturo 13.000 EUR 
SKUPAJ 923.271 EUR 

             in druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v  višini 5.695  
             EUR . 

• prejeta sredstva iz občinskih proračunov (prihodki iz naslova sofinanciranj občin za 
dogovorjene skupne programe – Občina Črna (obnova lokalnih cest v okviru 
Turističnega projekta Peca) – 101.106 EUR. 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so 
načrtovana v višini 313.337 EUR in sicer: 
 

- Obnova lokalnih cest (Turistični projekt Peca)               204.642 EUR 
- PP Vzpostavitev čezmejnega geoparka 80.200 EUR 
- PP »Življenje z rudnikom« 28.495 EUR 
SKUPAJ 313.337EUR 
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Sestava prihodkov predloga proračuna za leto 2009 po vrstah  v EUR 
 

Vrsta prihodkov Prihodki tekočega leta Sestava prihodkov (%) 
Davčni prihodki 2.001.243 52,1% 
Nedavčni prihodki 312.862 8,1% 
Kapitalski prihodki 153.541 4,0% 
Prejete donacije 34.080 0,9% 
Transferni prihodki 1.343.409 34,9% 
SKUPAJ 3.845.135 100,0% 
 
Primerjava prihodkov predloga proračuna v letu 2009 s prihodki osnutka proračuna za leto 
2009 v EUR 
 
Vrsta prihodka Osnutek proračuna 2009 Predlog proračuna 2009 Indeks 
1 3 2 4=2/3*100 
Davčni prihodki 1.995.243 2.001.243 103,0 
Nedavčni prihodki 312.862 312.862 100,0  
Kapitalski prihodki 156.130 153.541 98,3  
Prejete donacije 34.080 34.080 100,0 
Transf. prihodki 1.360.675 1.343.409 98,7 
SKUPAJ 3.858.990 3.845.135 99,6 
 
 
 
 
II. ODHODKI 
 
Odhodki so načrtovani v višini  4.354.258 EUR, kar je 1,1% več od osnutka  proračuna za leto 
2009. 
 
Sestava odhodkov predloga proračuna za leto 2009 po vrstah v EUR 
 

Vrste odhodkov Odhodki tekočega leta Sestava odhodkov (%) 
Tekoči odhodki 817.656 18,8% 
Tekoči transferi 1.171.281 26,9% 
Investicijski odhodki 2.024.700 46,5% 
Investicijski transferi 340.621 7,8% 
SKUPAJ 4.354.258 100,0% 
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Primerjava odhodkov predloga  proračuna za leto 2009 z odhodki  osnutka proračuna za 
leto 2009 v EUR 
 

Vrste odhodkov Odhodki 
osnutka 

proračuna 2009 

Odhodki predloga 
proračuna 2009 

Indeks 

1 3 2 4=2/3*100 
Tekoči odhodki  806.285 817.656 101,4 
Tekoči transferi 1.281.426 1.171.281 91,4 
Investicijski odhodki 1.985.080 2.024.700                     102,0 
Investicijski transferi 233.450 340.621 145,9 
SKUPAJ 4.306.241 4.354.258 101,1 

 
 
 
 
Tekoči odhodki so načrtovani v višini 817.656 EUR, kar je za 1,4% več od osnutka 
proračuna 2009 in predstavlja 18,8% vseh odhodkov. Med tekoče odhodke so vključeni 
plačila nastala zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve, 
plačila obresti ter sredstva izločena v rezerve. V primerjavi z osnutkom proračuna za leto 
2009, planiramo za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno 
varnost v enaki višini, kot so bili planirani v osnutku proračuna. Pri izdatkih za blago in 
storitve za tekoče vzdrževanje povečujemo le te za 8.500 EUR, za druge operativne odhodke 
za 471 EUR, za posebni material in storitve pa zmanjšujemo za 4.000 EUR, glede na dejansko 
realizacijo proračuna za leto 2008. Za plačila domačih obresti povečujemo sredstva za 6.400 
EUR,(obresti smo povečali za odplačilo obresti za tri mesece, za najetje novega kredita).  
 
Tekoči transferi so načrtovani v višini 1.171.281 EUR, kar je 8,6% manj od osnutka 
proračuna za leto 2009 in predstavlja 26,9% vseh odhodkov. V primerjavi z osnutkom 
proračuna za leto 2009 je načrtovanih več sredstev za družinske prejemke in starševska 
nadomestila za 500 EUR (zaradi povečanega števila novorojenčkov), prav tako povečujemo 
druge transfere posameznikom za 2.758 EUR ( za regresiranje prevozov v šolo za 2.000 EUR, 
za subvencioniranje šolske prehrane 258 EUR, za regresiranje oskrbe v domovih povečujemo 
za 442 EUR, za plačilo razlike za ceno programov v vrtcih povečujemo za 1.500 EUR, za 
druge transferje posameznikom in gospodinjstvom pa zmanjšujemo za 1.442 EUR).  
Transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam zmanjšujemo za 116.598 EUR( za 
KOCEROD, ki je prenesen na novi konto - investicijski transferi občinam, za financiranje 
društev, ki izvajajo program za mladino povečujemo za 276 EUR, za sofinanciranje društev in 
zvez v kmetijstvu, pa povečujemo za 500 EUR in dodajamo sredstva za sofinanciranje 
zdravljenja čebel 600 EUR. Pri drugih tekočih domačih transferih, planiramo sredstva 
prenesena drugim občinam za skupni inšpektorat v višini 8.300 EUR ( sredstva povečujemo 
za  300 EUR in  dodajamo za sredstva prenešena drugim občinam za  javna dela v višini 4.500 
EUR.  
Za tekoče transfere v javne zavode za blago in storitve povečujemo za 1.119 EUR in sicer za (  
materialne stroške za osnovno šolo zmanjšujemo za 1.900 EUR, za mlade raziskovalce 
koroške povečujemo za 19 EUR, za delovanje LAS pa povečujemo za 3.000 EUR). 
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Investicijski odhodki so načrtovani v višini 2.024.700 EUR, kar je 2% več od osnutka 
proračuna za leto 2009 in predstavlja 46,5% vseh odhodkov. Med investicijske odhodke so 
vključena plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, 
premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko 
vzdrževanje in obnove. 
V primerjavi z osnutkom proračuna za leto 2009, so dodatno načrtovana sredstva za nakup 
opreme za tiskanje v višini 500 EUR. Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 
povečujemo sredstva za 15.300 EUR. Za nakup nematerialnega premoženja pa povečujemo za 
1.350 EUR (novi program za plače –pogodbeno delo in sejnine). 
Za študije o izvedljivosti projektov povečujemo za 22.470 EUR( v predlogu proračuna dodane 
nove investicije). 
 
Investicijski transferi so načrtovani v višini 340.621 EUR, kar je 45,9% več od osnutka 
proračuna za leto 2009 in predstavlja 7,8% vseh odhodkov. Med investicijske transfere so 
vključena plačila, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih 
odhodkov prejemnikov sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme, 
za investicijsko vzdrževanje, obnove, itd. Namenjeni so drugim ravnem države, neprofitnim 
organizacijam, javnim in privatnim podjetjem in zasebnikom ter javnim zavodom. 
V primerjavi z osnutkom proračuna za leto 2009 je za investicijske transfere javnim 
podjetjem, ki so v lasti države ali občine namenjeno manj  za 4.427 EUR (ker smo v predlogu 
proračuna črtali proračunsko postavko sanacija ceste - Stržovo. Za investicijske transfere 
drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, zmanjšujemo 
sredstva  za 5.000 EUR ( za sofinanciranje ureditve glasbenega doma ). 
Investicijske transfere proračunskim uporabnikom povečujemo za 116.598 EUR (za 
KOCEROD- prenos iz konta 4120 na konto 4320) .  
 

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI / PRESEŽEK ODHODKOV NAD 
PRIHODKI 

 
V bilanci prihodkov in odhodkov je kot razlika med prihodki in odhodki izkazan presežek 
odhodkov nad prihodki v višini 509.123 EUR, ki se pokrije s presežkom v računu financiranja 
ter načrtovanim stanjem sredstev na računih na dan 31. 12. 2008. 
 
 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 
 
V računu finančnih terjatev in naložb za prejeta vračila danih posojil in prodaje kapitalskih 
deležev v predlogu proračuna  za leto 2009 ne planiramo sredstev. 
 
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
 
V letu 2009 ne načrtujemo sredstev za dana posojila posameznikom in zasebnikom 
(garancijska shema) 
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RAČUN FINANCIRANJA 
 
VII. Zadolževanje 
 
Načrtovano je zadolževanje v višini 366.598 EUR, kar je za 33.402 EUR manj od osnutka 
proračuna. Za obnovo osnovne šole v Mežici je načrtovani kredit v višini 168.830 EUR, za 
obnovo LC v okviru turističnega projekta Peca je načrtovano za 131.170 EUR, ter za regijsko 
sofinanciranje (KOCEROD) 66.598 EUR.  
 
VII. Odplačila dolga 
 
Za odplačilo dolga so načrtovana sredstva v višini 71.366 EUR, kar je za 10.000 EUR več, za 
predvideno odplačilo glavnice novega kredita za tri mesece. Sredstva so namenjena za 
odplačilo posojil, najetih za financiranje investicij v izgradnjo cestne infrastrukture, obnovo 
Narodnega doma v Mežici in obnovo osnovne šole v Mežici, ter za KOCEROD . 
  
IX. Neto zadolževanje 
 
Kot razlika med zadolževanjem in odplačilo dolga je v računu financiranja načrtovano neto 
zadolževanje v višini 295.232 EUR, kar je 43.402 EUR manj od osnutka. 
 
X. Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih (I: + IV. + VII. – II. – V. – VIII.) 
 
Presežek odhodkov nad prihodki izkazan v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 509.123 
EUR se v računu financiranja zmanjša za neto zadolževanje v višini 295.232 EUR, načrtovana 
razlika v znesku -213.891 EUR pa se pokriva iz stanja sredstev na računih po stanju na dan 
31. 12. 2008 iz česar izhaja, da je proračun uravnotežen. 
 
 
 
Pripravili:                                                                                          Župan Občine Mežica:  
                                                                                                               Dušan KREBEL                    
Majda COKAN, l.r. 

Petra  KOTNIK, l.r.                                     
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2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
 
Predlagatelj predloga osnutka proračuna za leto 2009: 
 
1000 – OBČINSKI SVET 
 
01 Politični sistem  
V podprogramu 01019001 Dejavnost občinskega sveta, v proračunski postavki 01001 Stroški 
sej občinskega sveta in odborov planiramo sredstva v enaki višini kot v osnutku proračuna in 
sicer 18.809 €, prav tako ostane enaka proračunske postavke 01003 Financiranje političnih 
strank, planiramo 5.700 € .   
 
03 Zunanja politika in mednarodna pomoč 
V podprogramu 03029002 Mednarodno sodelovanje občin, proračunska postavka 03002 
Dežela pod Peco ostane enaka kot v osnutku proračuna in sicer 500 €, prav tako proračunska 
postavka 03003 Mednarodno srečanje Arnoldstein  1.500 € .  
  
04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve  
V podprogramu 04019001 Vodenje kadrovskih zadev, proračunska postavka 04001 Občinske 
nagrade in priznanja ostane nespremenjena in znaša 2.000 €.   
 
V podprogramu 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti, proračunska postavka 04002 
Objave občinskih predpisov ostane enaka in znaša  4.000  €.   
 
V podprogramu 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov, proračunska postavka 04006 
Stroški praznovanja občinskih in državnih praznikov znaša 2.261 €, ostane enaka kot v 
osnutku proračuna.  
 
06 Lokalna samouprava  
V podprogramu 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti, proračunska postavka 06001 
Delovanje regionalne razvojne agencije ostane enaka in  znaša 6.432 €.  
 
14 Gospodarstvo  
V podprogramu 14039001 Promocija občine, proračunska postavka 14005  Druge 
promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice) ostane enaka  znaša 3.539 €.    
 
 
Predlagatelj finančnega načrta za leto 2009: 
 
2000 – NADZORNI ODBOR  
 
02 Ekonomska in fiskalna administracija 
V podprogramu 02039001 Dejavnost nadzornega odbora,  proračunska postavka 02004 
Dejavnost nadzornega odbora ostane enaka kot v osnutku proračuna in znaša  1.000 €, prav 
tako ostane enaka proračunska postavka 02005 Računovodske, revizijske in svetovalne 
storitve  in sicer v višini  2.341 €.   
 



18 
 

 
 

Predlagatelj finančnega načrta za leto 2009: 

 
3000 – ŽUPAN  
 
01 Politični sistem  
V podprogramu 01019003 Dejavnost župana in podžupanov,  se proračunska  postavka 01006 
Nagrada podžupana  ne spremeni  in znaša 6.172 €. Proračunska postavka 01007 Materialni 
stroški in reprezentanca prav tako ostane glede na osnutek enaka in znaša 6.681 €. 
Proračunsko postavko 01011 Nagrada župana pa se poveča  iz  18.880 € na 19.080 €, zaradi 
odprave nesorazmerja.   
 
04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve  
V podprogramu 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov, proračunska postavka 04005 
Pokroviteljska dejavnost ostane enaka in znaša 4.500 €.  
 
 
Predlagatelj finančnega načrta za leto 2009: 
 
4001 – OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN 
SPLOŠNE ZADEVE  
 
04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve  
V podprogramu 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov, smo v osnutku planirano  
proračunsko postavko 04010  Občinska praznovanja (pust, dan žena,…) v višini 8.256 €, v 
predlogu proračuna pustili enako.   
  
V podprogramu 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,    
proračunska postavka 04007 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov ostane enaka kot v 
osnutku proračuna in  znaša  4.246 €, prav tako  ostane enaka proračunska postavka  04008 
Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, ki znaša 300 €,  proračunska postavka  
04012 Avtorski honorar, cenitve ostane enaka  in  znaša 1.342 €.  
 
06 Lokalna samouprava  
V podprogramu 06039001 Administracija občinske uprave, proračunska postavka 06002 
Plače zaposlenih v občinski upravi ostane enaka kot v osnutku in znaša  203.202 €. 
Proračunska postavka 06003 Drugi izdatki zaposlenim prav tako ostane enaka in  znaša 1.454 
€. Proračunska postavka 06005 Materialni stroški občinske uprave, ostane enaka kot v 
osnutku proračuna in znaša 49.613  €. 
  
V podprogramu 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave, proračunska postavka 06006 Tekoče vzdrževanje upravnih 
prostorov v predlogu proračuna ostaja nespremenjena in znaša 14.080 €, proračunska 
postavka  06007 Investicijsko  vzdrževanje  in investicije v upravne prostore planiramo v 
višini  30.000 € in je enaka kot v osnutku, sredstva bomo namenili za obnovo poslovnih 
prostorov občine. Proračunska postavka  06008 Nakup pohištva in druge pisarniške opreme  
ostane enaka in sicer 5.000 €, sredstva bomo namenili za opremo novih pisarn, ki jih bomo 
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pridobili po preureditvi poslovnih prostorov občine. Proračunsko postavko 06009 Nakup 
druge opreme (računalniki,…), povečujemo iz  4.000 € na 5.850 € zaradi nujno potrebnega 
nakupa programa za obračun plač. 
 
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih  
V podprogramu 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito reševanje in pomoč, ostane 
proračunska postavka 07001 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite enaka in sicer 462 €,  
prav tako proračunska postavka 07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb CZ,  v 
višini 2.883 €,  in proračunska postavka 07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite in 
znaša 2.013 €. Proračunska postavka 07004 Gorska reševalna služba, sredstva  ostanejo v 
enaki višini in sicer 209 €, prav tako ostanejo enake proračunske postavke 07008 Reševalni 
psi v višini 209 €,  07009 Kinološko društvo v višini 209€ in 07012 Radioklub v višini 500€. 
 
V podprogramu 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč, ostane 
proračunska postavka 07006 Gasilsko društvo Mežica enaka in znaša 18.700 €. Proračunska 
postavka 07007 Investicije v gasilska vozila in opremo ostane enaka kot v osnutku in znaša  
8.000 €. Proračunska postavka 07010 Gasilski zavod Ravne ostane enaka in sicer 2.080 €.  
 
07 Notranje zadeve in varnost   
V podprogramu 08029001 Prometna varnost, planiramo proračunsko postavko 08002 
Zagotavljanje prometne varnosti (prvi šolski dan)  v višini 550 € in je enaka kot v osnutku 
proračuna.  
 
V podprogramu 08029002 Notranja varnost, proračunska postavka 08001 Delovanje sosveta 
za varnost ostane enaka in znaša  300 €.      
 
10 Trg dela in delovni pogoji    
V podprogramu 10039001 Povečanje zaposljivosti, proračunsko postavko 10001 Javna dela 
povečujemo iz  3.500 € na 8.000 € zaradi financiranja zaposlitve občanke Mežice preko 
javnih del. 
 
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost    
V podprogramu 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, proračunska postavka 
16007 Vzdrževanje socialnih grobov  ostane enaka in znaša 263 €.  
 
V podprogramu 16069001 Urejanje občinskih zemljišč,  zmanjšujemo  proračunsko postavko 
16016 Urejanje občinskih zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)  iz  7.920 € na 
3.920 €.   
 
V podprogramu 16069002 Nakup zemljišč, proračunska postavka 16017 Nakup stavbnih 
zemljišč znaša 20.179 € in je enaka kot v osnutku proračuna. 
 
17 Zdravstveno varstvo  
V podprogramu 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov, proračunska postavka 17001 
Nakup opreme za zdravstvene domove ostane nespremenjena 10.000 €,  zaradi nedokončane 
investicije izgradnje dvigala  v ZP Mežica.   
 
V podprogramu 17069001  Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja, 
planiramo v proračunski postavki 17005 Sofinanciranje projekta RRA - skupen boj proti 
odvisnosti sredstva v višini 500 €, v proračunski postavki 17006 Cepljenje deklic proti raku 



20 
 

materničnega vratu planiramo sredstva v višini 6.000 €, oba zneska sta v predlogu proračuna 
enaka glede na osnutek.   
 
V podprogramu 17079001 Nujno zdravstveno varstvo, v proračunski postavki 17003 Plačilo 
prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe, ostane nespremenjeno glede na 
osnutek proračuna in znaša  41.028 €.  
V podprogramu 17079002 Mrliško ogledna služba, proračunska postavka 17004 Plačilo 
storitev mrliško ogledne službe ostane enaka  in sicer  1.000 €.    
  
18 Kultura, šport in nevladne organizacije  
V podprogramu 18029001 Nepremična kulturna dediščina,proračunska postavka  18001 
Vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij ostane enaka in  znaša 266 €. 
 
V podprogramu 18039001 Knjižničarstvo in založništvo, proračunska postavka 18003 
Knjižnica Ravne (plače in drugi izdatki zaposlenim) ostane enaka in znaša 55.116 €. 
Proračunska postavka 18004 Knjižnica Ravne (materialni stroški za delovanje knjižnice) 
ostane enaka 18.040 €, prav tako proračunska postavka 18005 Knjižnica Ravne (nakup knjig)  
8.280 €.   
 
V podprogramu 18039002 Umetniški programi, ostane enaka proračunska postavka 18037 
Sofinanciranje kulturnega zavoda  ND Mežica  in znaša  28.200 €. 
 
V podprogramu 18039003 Ljubiteljska kultura, proračunska postavka  18008 Programi 
kulturnih društev po pravilniku ostane enaka kot v osnutku proračuna in znaša 31.402 €, 
proračunska postavka 18009 Sofinanciranje zveze kulturnih društev ostane enaka 835 €.  
 
V podprogramu 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura, ostane enaka proračunska 
postavka 18010  Lokalni časopis (Šumc) in sicer 12.687 €, prav tako proračunska postavka 
18011 Lokalna televizija (Catv), ki  znaša 2.500 €.    
  
V podprogramu 18039005 Drugi programi v kulturi, proračunska postavka 18006 Knjižnica 
Mežica (materialni stroški) znaša 1.583 €. Proračunska postavka 18038 Tekoče vzdrževanje 
kulturnih objektov – ND, ostane enaka kot osnutku proračuna za leto 2009 in sicer 57.431 €.  
V proračunski postavki 18044 Nakup opreme ND (sejan soba, poročna dvorana, avla) 
planiramo sredstva v višini 26.000 €, kar je enako glede na osnutek proračuna.  
 
V podprogramu 18049001 programi veteranskih organizacij, proračunska postavka 18014 
Sofinanciranje programov društev po seznamu ostane enaka 1.106 €.  
 
V podprogramu 18059001 Programi športa, proračunska postavka 18019 Financiranje  športa 
v društvih po pravilniku znaša 41.280 € in ostane enaka kot v osnutku.  Proračunsko postavko 
18022 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športne hale,  povečujemo iz  5.000 € na 7.500 €, 
zaradi plačila dolga iz preteklega leta. Proračunska postavka 18024  Upravljanje in tekoče 
vzdrževanje nogometnega igrišča  glede na osnutek proračuna za leto 2009  ostane 
nespremenjena in znaša 2.086 €, prav tako proračunska postavka 18025 Upravljanje in tekoče 
vzdrževanje tenis igrišča, ki znaša 626 €. Proračunska postavka  18032 Ureditev igrišča na 
Poleni, se doda, zaradi ukrepov, ki jih financira  MOP iz naslova sanacije zgornje Mežiške 
doline, v višini 4.000 €. Za obnovo nogometnega stadiona se na  proračunski postavki 18045 
Obnova nogometnega stadiona planirajo  sredstva v višini 88.000 € in so enaka kot v osnutku 
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proračuna. V proračunski postavki 18046 Obnova športne dvorane v Mežici planiramo 
sredstva v višini 65.000 € za obnovo strehe.   
 
V podprogramu 18059002 Programi za mladino, v proračunski  postavki 18028 Financiranje 
društev, ki izvajajo program za mladino po pravilniku  povečujemo sredstva iz 7.224 € na 
7.500 €. Proračunska postavka 18040 Program preživljanja prostega časa otrok med 
počitnicami ostane enak in  znaša 2.500 €.  
 
19 Izobraževanje  
V podprogramu 19029001 Vrtci, ostaneta enaki proračunska postavko 19001 Dejavnost vrtca 
Mežica in sicer 383.515 € in  proračunska postavka 19002 Dejavnost bolnišničnega vrtca, ki 
znaša 1.173 €. Proračunsko postavko  19003  Plačilo dejavnosti v druge vrtce povečujemo iz 
15.000  na 16.500 €.  Proračunska postavka 19024 Nabava opreme za vrtce  ostane enaka kot 
v osnutku in znaša 4.000 €. Proračunsko postavko 19028 Ureditev protiprašne bariere na 
otroškem igrišču (vrtec Mežica)  povečujemo za  2.000 € in znaša 4.000 €,   
 
V podprogramu 19039001 Osnovno šolstvo, proračunska postavka 19007 Plače in drugi 
izdatki za zaposlene za nadstandard ostane enaka  znaša 20.375  €. Proračunsko postavko 
19008 Materialni stroški za OŠ Mežica, zmanjšujemo  iz 120.850 € na 118.950 €, zaradi 
oprostitve  odmere stavbnega zemljišča.   Proračunska postavka 19009 Drugi programi v 
osnovni šoli (tekmovanje učencev) ostane nespremenjena in znaša 1.265 €.  Proračunska 
postavka 19010 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Mežica  ostane nespremenjena in 
znaša  724.562 €, v ta znesek so vključena sredstva v višini 272.998 €, ki jih bomo prejeli  od 
Ministrstva za šolstvo in  282.734 € iz naslova energetske sanacije MOP ter 168.830 € iz 
naslova kredita. Proračunska postavka 19011 Tretja OŠ (materialni stroški) ostane 
nespremenjena in znaša  913 €, prav tako proračunska postavka 19012 OŠ Juričevega Drejčka 
(materialni stroški), ki znaša   4.558 €. Proračunska postavka 19029 Zunanja ureditev okolice 
Osnovne šole v Mežici v višini 20.000 € za izdelavo projektne dokumentacije ostane 
nespremenjena.   
 
V podprogramu 19039002 Glasbeno šolstvo,proračunska postavka 19013 Glasbena šola 
Ravne (materialni stroški) ostane nespremenjena in znaša  10.199 €.  Proračunsko postavko 
19030 Sofinanciranje ureditve glasbenega doma zmanjšujemo iz  15.000 € na 10.000 €.  
 
V podprogramu 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo, proračunsko postavko 19022 
Gimnazija Ravne (Gibanje mladi raziskovalci Koroške) povečujemo  iz  225 € na 244 €. 
     
V podprogramu 19049002 Visokošolsko izobraževanje, proračunska postavka 19020 
KOVIVIZ ostane enaka in znaša  1.091 €. 
 
V podprogramu 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu,  proračunska postavka 19015 
Subvencioniranje šole v naravi ostane nespremenjena  in znaša  900 €. Proračunsko postavko 
19016 Regresiranje prevozov v šolo povečujemo za 2.000 € in  sedaj znaša 62.000 €. 
Proračunsko postavko 19017 Subvencioniranje šolske prehrane povečujemo za iz 1.342 € na 
1.600 €, proračunska postavka 19018 Letovanje otrok ostane enaka in znaša 500 €. 
Proračunska postavka 19027 Subvencije za zagotovitev varovalne prehrane otrok ostane 
enaka in sicer 14.000 €.  Proračunska postavka 19021 Koroška štipendijska shema ostane 
enak  in znaša 1.622 €.  
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20 Socialno varstvo  
V podprogramu 20029001 Drugi programi v pomoč družini, povečujemo proračunsko 
postavko 20001 Pomoč staršem ob rojstvu otroka iz 6.000 € na 6.500 €, zaradi večjega števila 
rojstev. Proračunsko postavko 20018 Psihosocialna pomoč družinam ostane enaka in sicer  
5.446 €.   
 
V podprogramu 20049001 Centri za socialno delo, proračunska postavka 20002 Dopolnilni 
programi v centrih za socialno delo za otroke in mladostnike ostane nespremenjena 1.613 €.  
Proračunska postavka  20019 Vodenje in koordiniranje pomoči na domu, prav tako ostane 
nespremenjena v višini 4.767 €. 
V podprogramu 20049002 Socialno varstvo invalidov, zmanjšujemo proračunsko postavko 
20003 Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih  iz 16.000 € na 15.442 €,  
proračunsko postavko 20004 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje povečujemo iz  
22.000 € na 23.000 €. Proračunska postavka 20020 Družinski pomočnik ostane enaka in znaša 
7.635 €. 
 
V podprogramu 20049003 Socialno varstvo starih, proračunska postavka 20006 Bivanje 
starejših oseb v splošnih socialnih zavodih ostane enaka in znaša 43.000 €, prav tako 
proračunska postavka 20009 Sofinanciranje pomoči družini na domu v višini 13.020 €. 
Proračunska postavka 20010 Investicije v domove za starejše (odplačilo glavnice in obresti za 
kredit) ostane enaka  in znaša 9.870 €. 
 
V podprogramu 2049004 Socialno varstvo materialno ogroženih, proračunska postavka 20011 
Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti  ostane nespremenjena  in znaša 
4.457 €. Proračunska postavka 20012 Subvencioniranje najemnin za stanovanja ostane 
nespremenjena in  znaša 33.000 €.  Proračunsko postavko 20013 Plačilo pogrebnih stroškov 
za umrle brez dedičev povečujemo iz 442 € na 1.000 €. Proračunska postavka 20014 
Sofinanciranje dejavnosti zavetišč za brezdomce (varna hiša) ostane enaka in sicer 646 €. 
Proračunska postavka 20016 Renta Škapin (po sklepu sodišča) ostane enaka  2.280 € .   
 
V podprogramu 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin, proračunska postavka 
20015 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva ostane 5.896 €, prav tako se ne 
spremeni proračunska postavka 20017 Sofinanciranje OORK Ravne na Koroškem in znaša 
2.890 €.  
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Predlagatelj finančnega načrta za leto 2009: 
 
4002 – OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA FINANCE 
 
02 Ekonomska in fiskalna administracija 
V podprogramu 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike na proračunski postavki 
02001- Stroške plačilnega prometa, planiramo v  višini 1.878 EUR. Proračunsko postavko 
02003- Plačilo DDV, pa v  višini 3.400 EUR. 
 
22 Servisiranje javnega dolga 
V podprogramu 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna- domače 
zadolževanje na proračunski postavki 22002 Banka Koper, povečujemo sredstva za 6.400 
EUR, zaradi odplačila obresti za najetje novega kredita. Kredit bomo najeli v mesecu 
septembru, zato planiramo za odplačilo obresti več sredstev.  
Proračunsko postavko 22006 Abanka, planiramo v višini 6.400 EUR in ostaja v enaki višini, 
kot v osnutku proračuna. 
 
V podprogramu 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom proračunsko postavko 
22003 Banka Koper povečujemo za 271 EUR (stroški predvidenega novega zadolževanja in 
znaša 403 EUR). 
 
23 Intervencijski programi in obveznosti 
V podprogramu 23029001 Rezerva občine na proračunski postavki 23001 - Proračunska 
rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč planiramo sredstva v višini 4.173 EUR. 
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Predlagatelj finančnega načrta za leto 2009: 
 
4003 – OBČINSKA UPRAVA -  ODDELEK ZA GOSPODARSTVO  IN 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE  
 
 
 
 
 
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
Skupno smo za področje kmetijstva, gozdarstva in ribištva planirali sredstva v višini 64.577 €.  
 
V podprogramu 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu smo PP 11001 Podpore 
za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje iz osnutka proračuna sredstva v višini 
15.984 € za sofinanciranje strukturnih ukrepov na področju kmetijstva, zmanjšali na 
11.884,00 € ter razliko prerazporedili na PP 11002 Sofinanciranje društev in zvez v 
kmetijstvu, PP 11013 Delovanje LAS in PP 11015 Sofinanciranje zdravljenja čebel. Ukrepi se 
sofinancirajo na podlagi javnega razpisa in v skladu s pravilnikom. 
 
V podprogramu 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij smo na PP 11002 
Sofinanciranje društev in zvez v kmetijstvu planirana sredstva iz osnutka v višini 1.880 €  
namenjena sofinanciranju društev s področja kmetijstva povečali na 2.380,00 €, ker se iz teh 
sredstev sofinancira tudi Svetovalna služba. 
 
 
V podprogramu 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov smo na PP 11013 Delovanje 
LAS planirana sredstva iz osnutka v višini 4.000 €, ki so namenjena za delovanje in projekte 
LAS (Lokalne akcijske skupine), povečali na 7.000,00 €. Povečana sredstva se bodo porabila 
za projekte, ki jih je pripravil LAS. 
 
V podprogramu 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali smo na PP 11014 
Sofinanciranje azilov in društev za zaščito živali, skladno s sprejeto zakonodajo s področja 
varstva živali načrtovali sredstva v višini 1000 €. V ta podprogram smo dodali novo PP 11015 
Sofinanciranje zdravljenja čebel v višini 600,00 €, zaradi velike problematike zdravja čebel. 
 
V podprogramu 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest smo na PP 11006 
Vzdrževanje, gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest planirali sredstva za vzdrževanje gozdnih 
cest v višini 41.713 €. Sredstva so namenjena za vzdrževanje in pluženje gozdnih cest in so v 
predlogu enaki kot v osnutku. 
 
12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 

Skupno smo za področje pridobivanje in distribucija energetskih surovin planirali sredstva v 
višini 17.593 €.  
 
V podprogramu 12049001 Oskrba s plinom smo na PP 12002 Plačilo anuitete plina JKP LOG 
planirali sredstva v višini 13.693 € in na PP 12003 Odplačilo obresti za kredit JKP LOG 
sredstva v višini 3.900 € za odplačilo obresti kredita. Obe postavki sta enaki glede na osnutek 
proračuna.  
 
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 
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V osnutku proračuna so na področju Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 
planirana sredstva v višini 1.042.564,00 €, ki pa se povečajo na 1.100.807,00 €.  
 
V podprogramu 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest se v osnutku 
planirana sredstva v višini 176.046 € povečujejo na 189.646,00 € in zajemajo naslednje 
proračunske postavke: 
13001 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno) 48.662 €, ostane enako kot v osnutku 
proračuna. 
13002 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest (zimsko) 32.031 €.  Vzdrževanje opravlja na razpisu 
izbrano podjetje v sodelovanju z Komunalo Mežica in Gozdnim gospodarstvom Slovenj 
Gradec, sredstva ostanejo enaka kot v osnutku proračuna. 
13013 Nadzor nad vzdrževanjem cest in cestno prometne signalizacije 1.000 €, kamor spada 
komunalno cestna inšpekcijska služba. Sredstva ostanejo enaka kot v osnutku proračuna. 
13040 Vzpostavitev čezmejnega geoparka v vrednosti 94.353 € planiranega v osnutku se 
povišujejo na 107.953, čezmejno sodelovanje (Avstrija – Slovenija) v okviru tega bi se uredila 
kolesarska pot Poljana – Mežica. 
 
V podprogramu 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, ki so v 
osnutku planirana v višini 786.818 €, se povečujejo na 836.461,00 € in zajemajo naslednje 
proračunske postavke. 
13021 Cesta Smrečnikovo – v osnutku planirana sredstva v višini 125.000 € se povečajo na 
126.600 €. Sredstva namenjena v okviru sanacije zgornje Mežiške doline, razširitev in 
preplastitev ceste. Povečanje postavke zaradi stroškov priprave dokumentacije in meritev. 
13028 Obnova lokalnih cest v okviru Turističnega projekta Peca v višini 436.918 €. 
Dokončanje ceste Breg ter nadaljevanje z rekonstrukcijo ceste Lom in Koprivna 
(odvodnjavanje, nasip tampona in preplastitev). Sredstva ostanejo enaka kot v osnutku 
proračuna. 
13030 Sanacija Leške ceste  -v osnutku planirana sredstva v višini 80.000 € se povečajo na 
87.100 €, 13031 Kopališka cesta – v osnutku planirana 35.000 € se povečajo na 41.600 € in 
13032 Ureditev Podpeške poti v osnutku planirana v višini 40.000 € se povečajo na 84.600 €, 
vse tri proračunske postavke se financirajo v okviru sanacije zgornje Mežiške doline, 
vključujejo pa ureditev odvodnjavanja, nasip tampona ter preplastitev. 
13033 Sanacija ceste Stržovo načrtovana sredstva v višini 5.000 € se brišejo, zaradi pobude 
skupine svetnikov, da se cesta Stržovo sanira celovito.  
13035 Ureditev pešpoti na Fužinarski ulici smo planirana sredstva iz osnutka v višini 3.400 € 
povečali na 10.043,00 €. Ureditev pešpoti z utrditvijo pohodnega dela, položitev tlakovcev, 
ograje in razsvetljave. 
13036 Rekonstrukcija mostov v višini 3.500 € iz osnutka proračuna, se poveča na 8.000,00 € 
zaradi velikih stroškov sanacije. Zamenjava povoznega dela mostu, ograje ter drugih 
dotrajanih delov na mostu pri avtobusni postaji »Torčeva rida«. 
13037 Rekonstrukcija regionalne ceste Poljana – Mežica v vrednosti 3.000 €, gre za 
uskladitev projektne dokumentacije, ki jo je pripravila Direkcija RS za ceste. 
13039 Asfaltna preplastitev cest ob kmetijah 25.000 €. Preplastitev lokalnih in gozdnih cest, 
ki gredo neposredno ob stanovanjskih hišah. Sredstva ostanejo enaka kot v osnutku 
proračuna. 
13041  Ureditev parkirišča Lenartova ulica, sredstva za rušitev stare stavbe na območju 
Lenartove ulice  v osnutku načrtovana v višini 20.000 €. se  brišejo, zaradi dokončne ureditve 
projektne dokumentacije. Rušitev je planirana v letu 2010 v sklopu zunanje ureditev OŠ 
Mežica.   
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13042 sredstva za projektno dokumentacijo  rekonstrukcije Mariborske ceste na območju 
VIVODOVO v skladu s sprejeto programsko zasnovo v višini 10.000 € se brišejo, zaradi 
dejstva, da projekt ureditve tega območja zadostuje trenutnim potrebam. 
Dodali smo PP 13044 Sanacija podora na cesti Štenge v vrednosti 7.600,00 €, zaradi 
uničenega cestišča, ki bi lahko odrezal nekaj stanovalcev od Občine Mežica. 
Dodali smo tudi PP 13045 Prestavitev opornega zidu pri Polajnerju v vrednosti 6.000,00 €, 
kar bo omogočilo lažji dostop do kmečkih turizmov ter omogočilo njihov nadaljnji razvoj.  
 
V podprogramu 13029003 Urejanje cestnega prometa se planirana sredstva v višini 47.000 €  
zmanjšajo na 42.000,00 € in so namenjena za sledeče proračunske postavke: 
13017 za postavitev prometnih znakov 2.000 €,  
13027 za izdelavo idejne zasnove za bodoče krožišče SENČNA VAS, idejna zasnova tretjega 
–zavijalnega pasu pri osnovni šoli, ureditev parkirišča pred vrtcem ter ureditev križišča pri 
tržnici. 
13038 Ureditev parkirišča na Trgu 4. aprila, sredstva načrtovana za pripravo projektov se 
brišejo iz predloga in se prerazporedijo za pokrivanje primanjkljaja na drugih proračunskih 
postavkah.  
13043 Postavitev neprometnih in turistično usmerjevalnih tabel, postavitev neprometne-
obvestilne signalizacije  po odobrenem elaboratu–1. Faza, 20.000 €. Sredstva ostanejo enaka 
kot v osnutku proračuna. 
 
V podprogramu 13029004 Cestna razsvetljava so planirana sredstva v višini 32.700 € in sicer 
proračunski postavki. 
13008  Javna razsvetljava, pokritje stroška električne energije v višini 30.000 € in  
13034 Javna razsvetljava (Polena-Marholče), za zamenjavo drogov cestne razsvetljave na 
relaciji  Polena-Marholče v višini 2.700 €. Obe postavki sta v predlogu ostali enaki glede na 
osnutek proračuna. 
 
14 Gospodarstvo 
Skupno so za področje Gospodarstva v osnutku planirali sredstva v višini 49.560 €, katera pa 
se povečajo na 52.160,00 €  
 
V podprogramu 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva smo na PP 14009 
Sofinanciranje projektov A.L.P. planirali sredstva v višini 4.836 € namenjena za delovanje 
podjetja A.L.P. Peca d.o.o., ki v skladu s pogodbo za potrebe občine izvaja dela na področju 
pospeševanja razvoja podjetništva. Sredstva ostanejo enaka kot v osnutku proračuna. 
 
V podprogramu 14039001 Promocija občine smo na PP 14004 Promocijske prireditve 
planirali sredstva v višini 500 €. Na PP 14011 Predstavitev občine, ki vključuje stroške 
sodelovanja na promocijskih prireditvah in oglaševalske stroške smo planirali sredstva v 
višini 1.500 €. Obe postavki sta v predlogu ostali enaki glede na osnutek proračuna. 
 
V podprogramu 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva smo na PP 14012 Teden 
turizma v občini Mežica  planirali sredstva v višini 4.700 € za izvedbo različnih turističnih 
prireditev (pustovanje, sejmi, akcija za lepo urejen kraj, Mežiško poletje,...) v Mežici. Na PP 
14014 Financiranje nakupa balkonskih cvetlic smo planirali sredstva v višini 1.000 €. Za 
sofinanciranje turistične dejavnosti po pravilniku  smo na PP 14015 Financiranje turistične 
dejavnosti po pravilniku, planirali sredstva v višini 3.500 €.  Vse proračunske postavke 
ostanejo nespremenjene glede na osnutek. Na PP 14016 Projekt »Življenje z rudnikom« smo 
v osnutku planirana sredstva v višini 33.524 €, v predlogu povečali na 36.124,00 €.  Projekt je 
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sofinanciran v višini 95 % s strani EU in SVLR in je zamišljen kot eden izmed členov v 
okviru projekta čezmejnega geoparka.  
 
15 Varovanje okolja in naravne dediščine 
V osnutku proračuna so na področju Varovanja okolja in naravne dediščine planirana sredstva 
v višini 245.817 €, v predlogu zmanjšali na 211.817,00 €.  
 
V podprogramu 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki planiramo sredstva  v višini 
160.608 €, kamor spadajo proračunske postavke, katerih namen in cilj je zagotovitev gradnje 
in vzdrževanje odlagališča in s tem zagotovitev nujno potrebnega prostora za odlaganje 
odpadkov. Proračunske podpostavke so: 
15001 Gradnja in vzdrževanje odlagališč 13.050 €. To so sredstva iz naslova takse za 
obremenjevanje okolja, ki so v proračunu predvidena kot transfer javnemu podjetju in se bodo 
namenila za obnovo obstoječega oz. gradnjo skupnega odlagališča odpadkov. 
15003 Odvoz posebnih odpadkov 30.960 €, odvoz  blata iz čistilne naprave na deponijo. 
15004 Regijsko sofinanciranje (smetna jama – RRA) v vrednosti 116.598 €. Sredstva 
planiramo za skupni medobčinski projekt KOCEROD – izgradnja skupnega odlagališča. 
Vse proračunske postavke ostanejo nespremenjene glede na osnutek. 
 
V podprogramu 15029002 Ravnanje z odpadno vodo, v osnutku planirana sredstva v višini 
79.579 €, zmanjšujemo na 47.579,00 € kamor spadajo proračunske postavke: 
15006 Gradnja in vzdrževanje čistilne naprave 31.579 €. Sredstva so namenjena za razliko 
plačanih stroškov, ki jih zaračunava Petrol energetika Komunali Mežica. 
15013 Kanalizacija Mrvovo, sredstva iz osnutka proračuna v višini 48.000 € se zmanjšajo na 
16.000,00 €, ker se projekt ne bo dokončal v celoti. Sredstva so se prerazporedila na druge PP 
13030, PP 13031 in PP 13032, ki so bolj nujne obnove.  
 
V podprogramu 15029003 Izboljšanje stanja okolja, v osnutku planirana sredstva v višini 
2.000 € na PP 15016 Sofinanciranje občanom pri nakupu sesalnikov s kvalitetnim filtrirnimi 
sistemi (HEPA filter) se brišejo po navodilih MOP-a ter se prerazporedijo na PP 19028 
Ureditev protiprašne bariere na otroškem igrišču (Vrtec Mežica). 
 
V podprogramu 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda planiramo sredstva v višini 
3.630 € gre za proračunsko postavko 15015 Projekt preusmeritve vodotoka (Smrečnikovo), 
preusmeritev »Drofelnikovega« vodotoka.   
 
 
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 
V osnutku proračuna smo na področju Prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne 
dejavnosti planirana sredstva v višini 286.720 € povečali v predlogu na 291.220,00 € 
 
V podprogramu 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc so planirana 
sredstva v višini 5.200 €, ki vključuje proračunski postavki:  
16002 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov, stroške najema 
spletne aplikacije »Iobčina« v  višini 2.600 € in  
16034 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč,  stroške priprave odlokov o 
NUSZ, KP in programa opremljanja v višini 2.600 €. Vse proračunske postavke ostanejo 
nespremenjene glede na osnutek. 
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V podprogramu 16029003 Prostorsko načrtovanje so planirana sredstva v višini 60.000 €, 
vključeni sta proračunski postavki: 
16003 Prostorski dokumenti občine, sredstva za izdelavo novih prostorskih aktov  v skladu z 
novo zakonodajo. Iz osnutka planirana sredstva v višini 53.000 €, smo v predlogu povečali na 
56.000,00 € 
16021 Svetovanje na področju urejanja prostora, vključena sredstva za svetovanje na področju 
urejanja prostora – urbanista, v višini 7.000 €, ostanejo enaka kot v osnutku proračuna.    
 
V podprogramu 16039001 Oskrba z vodo so planirana sredstva v višini 1.214 € na 
proračunski postavki 16041 Posodobitev vodovodnih sistemov v Mežiški dolini  za 
sofinanciranje stroškov vodenja projekta. Sredstva ostanejo glede na osnutek nespremenjena. 
 
V podprogramu 16039003 Objekti za rekreacijo, smo planirana sredstva v višini 68.990 € 
povečali na 70.490,00 € na proračunskih postavkah: 
16009 Tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo, sredstva namenjena za redno vzdrževanje 
zelenic, parkov in otroških igrišč v višini 31.490 € , ostanejo enaka kot v osnutku.  
16035 Nakup igral za otroško igrišče v višini 12.500 €, povečujemo na 14.000,00 € ter  
16040 Ureditev kopališča, izdelava projektne dokumentacije za ureditev športnega parka 
(območje nekdanjega kopališča) v višini 25.000 €, ostane nespremenjeno.  
 
V podprogramu 16039004 Praznično urejanje naselij je proračunska postavka 16026 
Praznično urejanje naselij kjer planiramo sredstva v višini 10.523 €. Sredstva ostanejo enaka 
kot v osnutku. 
 
V podprogramu 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje planiramo sredstva v višini 
132.493 €, zajema pa proračunske postavke: 
16014 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj 38.000 €. Sredstva namenjena za 
načrtovana in nepredvidena vzdrževalna in intervencijska dela po posameznih stanovanjih, 
sredstva vzdrževalnih in investicijskih del na skupnih objektih. 
16019 Upravništvo stanovanj 14.413 €, gre za plačilo storitve upravljanja Stanovanjskemu 
podjetju Ravne. 
16020 Vodenje obročnih odkupov 80 €, upravljanje za odkupljena stanovanja. 
16037 Gradnja neprofitnih stanovanj 80.000 €. Gradnja stolpiča z 16. stanovanji in s tem 
omogočiti občanom boljše pogoje za bivanje ter omejiti odseljevanje v druge občine.   
Vse proračunske postavke ostanejo nespremenjene glede na osnutek.  
 
V podprogramu 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju planiramo sredstva v 
višini 8.300 €, zajema pa proračunske postavke: 
16015 Prenos kupnin na stanovanjski in odškodninski sklad 300 €. 
16038 Čiščenje podstrešij stanovanjskih ali nestanovanjskih objektov 2.000 €. Sredstva 
namenjena iz programa za izboljšanje kakovosti okolja v zgornji Mežiški dolini, MOP.  
16039 Priprava dokumentacije za vpis stanovanj v zemljiško knjigo 6.000 €. Nadaljevanje in 
zaključek vpisov  stanovanj v zemljiško knjigo. 
Vse proračunske postavke ostanejo nespremenjene glede na osnutek. 
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Predlagatelj finančnega načrta za leto 2009: 
 
5000 – SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 
 
06 Lokalna samouprava 
V podprogramu 06039001 Administracija občinske uprave na proračunski postavki 06014 
Materialni stroški skupne občinske uprave. V osnutku planirana sredstva v višini 8.000 € za 
skupni inšpektorat in redarsko službo, smo v predlogu povečali na 8.300,00 €. 
 

 
 
Predlagatelj finančnega načrta za leto 2009: 
 
 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

 
Predlagatelj finančnega načrta za leto 2009: 
 
 
4002 – OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA FINANCE 
 
V podprogramu 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna 
planiramo sredstva za odplačilo glavnic za najete dolgoročne kredite za obnovo OŠ, ND, za 
sofinanciranje skupnega odlagališča (KOCEROD) in cestne infrastrukture na proračunskih 
postavkah 22001 Banka Koper povečujemo za 10.000 EUR, za odplačilo najetja novega 
kredita predvidenega v mesecu septembru(odplačilo glavnice za tri mesece). Proračunska 
postavka 2207 Abanka (odplačilo dolgoročnega kredita) ostaja v enaki višini, kot v osnutku 
proračuna in znaša 45.902 EUR.  
 

 

 

 

 

Pripravili:                                                                                          Župan Občine Mežica:  
                                                                                                              Dušan KREBEL 
Igor FRIC, direktor OU, l.r.                                                                                                      
Majda COKAN, l.r. 
Petra KOTNIK, l.r.                                                                                                             
Olga  VRŠIČ, l.r. 
Mateja KAVTIČNIK, l.r. 
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3 .OBRAZLOŽITEV  NAČRTOV  RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
Področje zajema urejanje dejavnosti občinske uprave. V proračunu so sredstva namenjena v 
podprogramu 06039002 za naslednje proračunske postavke:  

• PP06007 Investicijsko vzdrževanje in investicije v upravne prostore 
Pri tem projektu bomo uredili prostore občinske stavbe in na ta način pridobili dodatne 
nujno potrebne prostore za delovanje občinske uprave. 
• PP06008 Nakup pohištva in druge pisarniške opreme.  
Sredstva so namenjena za nakup potrebne pisarniške opreme, za opremo novih prostorov. 
 
•   PP06008 Nakup druge opreme. Sredstva so namenjena za nakup strojne računalniške 

opreme, opreme za tiskanje, nakup licenčne programske opreme (obračun, plač sejnin, 
avtorski honorar itd).  

 
 
 

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 
Področje zajema civilne organizacijske oblike zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru 
naravnih in drugih nesreč. V proračunu so sredstva namenjena v podprogramu 07039002 za 
delovanje sistema za zaščito , reševanje in pomoč, za naslednje proračunske postavke 

• PP07007 Investicije v gasilska vozila in opremo. Sredstva namenjamo za opremo    
PGD Mežica za nakup opreme za zaščito in reševanje.  

 
 
13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
Področje zajema urejanje cestnega prometa in infrastrukture. 
 
V proračunu so sredstva namenjena v podprogramu 13029002 za naslednje proračunske 
postavke: 

• PP13040 Vzpostavitev čezmejnega geoparka 
• Pri tem projektu gre za čezmejno sodelovanje Avstrija – Slovenija, v projektu bi se 

uredila kolesarska steza Poljana - Mežica. Projekt je razdeljen na tri leta, začetek je v 
letu 2009, PP13040 Vzpostavitev čezmejnega geoparka 

Pri tem projektu gre za čezmejno sodelovanje Avstrija – Slovenija, v projektu bi se uredila 
kolesarska steza Poljana - Mežica. Projekt je razdeljen na tri leta, začetek je v letu 2009, 
zaključek pa v letu 2011. Projekt se sofinancira s pomočjo državnih ter evropskih 
sredstev. 
zaključek pa v letu 2011. Projekt se sofinancira s pomočjo državnih ter evropskih 
sredstev. 

 
• PP13021 Cesta Smrečnikovo 
Sredstva namenjena v okviru sanacije zgornje Mežiške doline, razširitev in preplastitev 
ceste. Investicija se bo izvajala v letu 2009 in 2010. 
 
• PP13028 Obnova LC v okviru turističnega projekta Peca 



31 
 

Dokončanje ceste Breg ter nadaljevanje z rekonstrukcijo ceste Lom in Koprivna 
(odvodnjavanje, nasip tampona in preplastitev). Investicija se bo končala v letu 2009. Gre 
za projekt, ki ga delno sofinancira EU. 
 
• PP13030 Sanacija Leške ceste 
• PP13031 Kopališka cesta 
• PP13032 Ureditev Podpeške poti 
Vse tri proračunske postavke se financirajo v okviru sanacije zgornje Mežiške doline, 
vključujejo pa ureditev odvodnjavanja, nasip tampona ter preplastitev. Investicije se bodo 
začele v letu 2009 in končale v letu 2010. 
 
• PP13035 Ureditev pešpoti na Fužinarski 

      Ureditev pešpoti z utrditvijo, položitev tlakovcev, ograje ter ureditev javne razsvetljave. 
 
• PP13036 Rekonstrukcija mostov 

      Zamenjava povoznega dela mostu ter drugih dotrajanih delov na mostu pri avtobusni           
postaji »Torčeva rida«. 
 
• PP13037 Rekonstrukcija regionalne ceste Poljana – Mežica 

     Gre za uskladitev projektne dokumentacije, ki jo je pripravila Direkcija RS za ceste. 
 
• PP13039 Asfaltna preplastitev ob kmetijah 

      Preplastitev lokalnih in gozdnih cest, ki gredo neposredno ob stanovanjskih hišah. 
 
• PP13044 Sanacija podora na cesti Štenge 
Sanacija se izvede zaradi uničenega cestišča, ki bi lahko odrezal nekaj stanovalcev od 
Občine Mežica. 
 
• PP13045 Prestavitev opornega zidu pri »Polajnerju« 
S tem bo omogočen lažji dostop do turističnih kmetij v Občini Mežica. 

 
 
V podprogramu 13029003 so naslednje proračunske postavke: 

• PP13027 Izdelava prometnih tokov v Mežici 
Izdelava idejne zasnove za bodoče krožišče SENČNA VAS, idejna zasnova tretjega –
zavijalnega pasu pri osnovni šoli, ureditev parkirišča pred vrtcem ter ureditev križišča pri 
tržnici. 

PP13043 Postavitev neprometnih in turistično usmerjevalnih tabel 
Postavitev neprometne-obvestilne signalizacije  po odobrenem elaboratu–1. Faza. 

 
V podprogramu 13029004 je proračunska postavka  

• 13034 Javna razsvetljava (Polena – Marhoče). Zamenjava neustrezno postavljenih 
drogov cestne razsvetljave na relaciji  Polena-Marholče. Investicija se bo izvajala v 
letih 2009 in 2010. 
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14 – GOSPODARSTVO 
 
Področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti. 
 
V proračunu so sredstva namenjena v podprogramu 14039002 na proračunski postavki 

• 14016 Projekt »Življenje z rudnikom«.  
      Projekt je sofinanciran v višini 95 % s strani EU in SVLR in je zamišljen kot eden izmed 

členov v okviru projekta čezmejnega geoparka. Začetek je v letu 2009, konec pa v letu 
2011. 

 
 

 
15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
Področje zajema naloge za izboljševanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem okolja – 
zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadlo vodo, informacijski sistem varstva okolja 
in narave. 
 
V proračunu so sredstva namenjena v podprogramu 15029001 na proračunskih postavkah 

• 15001 Gradnja in vzdrževanje odlagališč 
Sredstva iz naslova takse za obremenjevanje okolja, ki so v proračunu predvidena kot  
transfer javnemu podjetju in se bodo namenila za obnovo obstoječega oz. gradnjo 
skupnega odlagališča odpadkov. 
 
• 15004 Regijsko sofinanciranje Kocerod 
Sredstva planiramo za skupni medobčinski projekt KOCEROD – izgradnja skupnega 
odlagališča. Projekt bo zaključen v letu 2011. 

 
V podprogramu 15029002 na proračunski postavki 

• 15013 Kanalizacija Mrvovo 
     Gre za nadaljevanje projekta iz leta 2008, ureditev meteorne in fekalne kanalizacije. 
 
V podprogramu 15049001 na proračunski postavki 

• 15015 Projekt preusmeritve vodotoka – Smrečnikovo 
Izdelava projektne dokumentacije. 

 
 
 
 
16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 
 
Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru 
– urejanje geodetskih evidenc, prostorsko načrtovanje, oskrbo z vodo, urejanje pokopališč in 
pogrebno dejavnost, stanovanjsko dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalno 
dejavnost, hortikulturno urejanje javnih površin, objekte za rekreacijo in nakup zemljišč. 
 
V proračunu so sredstva namenjena v podprogramu 16069002  na proračunski postavki 

• 16017 Nakup stavbnih zemljišč, sredstva so namenjena za nakup novih zemljišč 
potrebnih za nove investicije.  
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V proračunu so sredstva namenjena v podprogramu 16029003 na proračunski postavki 

• 16003 Prostorski dokumenti občine 
Projekt zajema načrte in drugo projektno dokumentacijo, nadaljuje se iz leta 2008. 
Finančno projekt zaključen v letu 2010. 

 
V podprogramu 16039001 na proračunski postavki 

• 16041 Posodobitev vodovodnih sistemov v Mežiški dolini 
Projekt se začenja v letu 2009 ter finančno zaključuje v letu 2011, zajema pa 
rekonstrukcijo in adaptacijo, načrte in drugo projektno dokumentacijo za posodobitev 
vodovodnih sistemov ter zamenjava salonitnih cevi v Občini Mežica, Prevalje in Ravne na 
Koroškem. 

 
V podprogramu 16039003 na proračunskih postavkah  

• 16035 Nakup igral za otroško igrišče  
Projekt se nadaljuje iz leta 2008, zaključek opremljanja otroških igrišč z igrali. 
• 16040 Ureditev kopališča 
Izdelava arhitekturne rešitve za ureditev športnega parka (območje nekdanjega kopališča). 

 
V podprogramu 16059002 na proračunski postavki 

• 16037 Gradnja neprofitnih stanovanj 
Gradnja stolpiča z 16. stanovanji in s tem omogočiti občanom boljše pogoje za bivanje ter 
omejiti odseljevanje v druge občine. 

 
V podprogramu 16059003 na proračunski postavki 

• 16038 Čiščenje podstrešij (sanacija okolja) 
Sredstva namenjena iz načrta za izboljšanje kakovosti okolja v zgornji Mežiški dolini, 
MOP. 

 
 
 
17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in druge programe na 
področju zdravstva. 
 
V podprogramu 17029001 dejavnost zdravstvenih domov,  so sredstva namenjena za 
naslednjo proračunsko postavko   
 

• 17001 Nakup opreme za zdravstvene domove 
Sredstva so namenjena za izgradnjo dvigala v zdravstvenem domu Mežica. 
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18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
Področje porabe zajema programe kulture, šport in prostočasne aktivnosti. 
 
V podprogramu 18039005 Drugi programi v kulturi, na proračunski postavki 
 

•   18044 Nakup opreme ND 
Sredstva so namenjena za nakup multimedijske opreme(delno je financirano iz Ministrstva za 
kulturo). 
 
V podprogramu 18059001 na proračunski postavki  
   

• 18032 Ureditev igrišča na Poleni 
Sredstva pridobljena ob Ministrstva za okolje in prostor v okviru programa sanacije zgornje 
Mežiške doline. Igrišče se bo uredilo z otroškimi igrali. 

• 18045 Obnova nogometnega stadiona 
Sredstva namenjamo za izdelavo projektne dokumentacije, nato pa želimo postaviti montažne 
tribune in atletsko stezo. (delno se financira iz sredstev Fundacije za šport.) 
 

• 18046 Obnova športne dvorane v Mežici 
Sredstva so namenjena za zamenjavo kritine, žlebov in luči. 
Sredstva namenjena iz načrta za izboljšanje kakovosti okolja v zgornji Mežiški dolini, MOP. 
 
 
19 – IZOBRAŽEVANJE 
 
Področje zajema varstvo in vzgojo predšolskih otrok, pomoč šolajočim otrokom ter 
izobraževanje. 
 
V podprogramu 19029001 Vrtci, na proračunskih postavkah 
 

• 19024 Nabava opreme za vrtec 
Sredstva se bodo potrebovala za postavitev premičnih vrat med dvema igralnicama. 
 

• 19028 Ureditev protiprašne bariere na otroškem igrišču (Vrtec Mežica) 
Sredstva pridobljena ob Ministrstva za okolje in prostor v okviru programa sanacije zgornje 
Mežiške doline, se bodo porabila za ureditev igrišča pred vrtcem (lažji dostop do igral in 
peskovnikov). 
 
V podprogramu 19039001 Osnovno šolstvo, na proračunskih postavkah 
 

• 19010 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Mežica  
Pri tem projektu gre za nadaljevanje iz leta 2008 ter finančni zaključek v letu 2010. Projekt se 
sofinancira s sredstvi Ministrstva za šolstvo ter Ministrstva za okolje in prostor. V letu 2009 
se zaključuje obnova stavbnega pohištva in fasade. 
 

• 19029 Zunanja ureditev okolice Osnovne šole v Mežici 
Sredstva so namenjena za pripravo študije izvedljivosti projekta ter priprava projektne 
dokumentacije za izvedbo celovite ureditve okolice OŠ s parkirišči ter igriščem. 
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• 19030 Sofinanciranje ureditve glasbenega doma 
Pihalna godba Rudnika Mežica bo v naslednjih letih praznovala svojo okroglo obletnico 
delovanja in za to želijo urediti svoje prostore v katerih vadijo. Občina Mežica bo prispevala 
nekaj sredstev za pripravo ustreznih projektov ter del, ki se bodo opravila v letu 2009. Projekt 
se bo zaključil konec leta 2010. 
 
 

 
 
Sredstva namenjena iz načrta za izboljšanje kakovosti okolja v zgornji Mežiški dolini, 
MOP. 

 
Pripravila:                                                                                          Župan Občine Mežica:  
                                                                                                              Dušan KREBEL 
Igor FRIC, direktor OU, l.r.                                                                                                      
Mateja KAVTIČNIK, l.r. 
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