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I.

ODL OK O SPRE MEM BI ODL OKA O
PRORAČUNU ZA L E T O 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2,76/08, 79/09, 51/10,
40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4
(14/2013 popr.) 101/13 in 55/15-ZFisP), 19. in 32. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 22. redni seji, dne
5.7.2017 sprejel

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM ZA LETO 2017
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
4/2017) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

v€
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

Rebalans leta
2017

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

11.756.222

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

9.196.540

70 DAVČNI PRIHODKI

7.603.446

700 Davki na dohodek in dobiček

5.600.515

703 Davki na premoženje

1.825.093

704 Domači davki na blago in storitve

177.838

71 NEDAVČNI PRIHODKI

1.593.094

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine

1.315.195
6.000

712 Denarne kazni

12.691

714 Drugi nedavčni prihodki

259.208

72 KAPITALSKI PRIHODKI

1.292.770

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

1.057.086

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
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235.684

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.266.912

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

965.244

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

311.668

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

12.668.743

40 TEKOČI ODHODKI

3.425.970

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

725.113

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

109.337

402 Izdatki za blago in storitve

2.324.129

403 Plačila domačih obresti

47.391

409 Rezerve

220.000

41 TEKOČI TRANSFERI

4.911.767

410 Subvencije

183.408

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

2.247.169
428.909
2.052.281

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

3.983.572

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.983.572

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

347.434

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

347.434
-912.521

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV

Stran 5 od 59

100.000
-100.000

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov

Rebalans leta 2017

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

1.315.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

518.821

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

796.179

X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

2. člen

Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 130.000 €.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 410-0007/2017
Datum: 5.7.2017

ŽUPAN OBČINE
RAVNE NA KOROŠKEM
dr. Tomaž ROŽEN
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-216.342

II.

OB RAZL O ŽIT E V RE B AL ANSA
PRORAČUNA

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem je na 20. redni seji, dne 5.4.2017 sprejel Sklep o nakupu druge
polovice zemljiških parcel št.109/3, št.110/3, št.115/3 in št.117/1,vse k.o. 882 – Ravne in zemljiški parceli
št.110/4 in 114/10 obe k.o. 882 – Ravne v celoti. ( Dvorec Javornik)
V sprejetem proračunu občine za nakup navedenih nepremičnin nismo imeli zagotovljena sredstva, zato se v
rebalansu proračuna predlaga bistveno povečanje proračunske postavke 42162199 Nakup zemljišč.
Na prihodkovni strani rebalansa smo sredstva povečali iz naslova prodaje Mrežnega podjetniškega inkubatorja
1 v Dobji vasi in občinskih stanovanj.
V rebalansu proračuna smo vključili v veljavni Načrt razvojnih programov 2017-2020 spremembe
projektov LAS ter nove projekte, za katere smo prejeli sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU :
1. UREDITEV BIVALNIH ENOT
2. SPODBUJANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI IN URBANA UREDITEV V MEŽIŠKI DOLINI
3. ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG ZA VSE GENERACIJE V MEŽIŠKI DOLINI
4. SANACIJA PLAZU NA DOVOZNI CESTI DO STANOVANJSKEGA OBJEKTA TOLSTI VRH
28a

Za projekt ureditve elektro polnilnic za električna vozila smo na javnem razpisu prejeli nepovratna sredstva
Eko sklada.
Občinski svet je na prejšnji seji podal soglasje k sistematizaciji delovnih mest v Vrtcu Ravne za šolsko
leto 2017/2018 ter k oblikovanju enega dodatnega oddelka, zato je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva
v višini 22.630 €.
V rebalansu proračuna smo povečali sredstva proračunske rezerve v višini 40.000 € ter sredstva za letno
vzdrževanje cest v višini 55.000 € predvsem zaradi sanacij in odprave posledic neurja ter predvidenih in
morebitnih elementarnih nesreč.
V rebalansu proračuna so vključene tudi prerazporeditve sredstev v skladu z ekonomsko klasifikacijo, kar
pomeni prerazporeditve stroškov znotraj posamezne proračunske postavke (namena) in proračunskimi
postavkami med podprogrami v okviru glavnih programov posameznih neposrednih proračunskih
uporabnikov. Župan je na podlagi 38. člena ZJF in 14. člena Odloka o proračunu občine sprejel sklepe o
prerazporeditvi sredstev.
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III. PRIPRAVA REB ALANSA PRORAČUNA ZA L E T O
20 17 V SKL ADU S PRE DPISANO PROGRAM SKO
ST RUKT URO
Minister za finance je, na podlagi določbe petega odstavka 11. člena Zakona o javnih financah izdal
pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur. list RS 57/05). S tem je od leta
2006 dalje dana podlaga za pripravo občinskih proračunov po programski klasifikaciji, ki je poenotila
oblike proračunov lokalnih skupnosti med seboj in omogočila doseganje primerljivosti med proračuni
občin na državnem nivoju ter primerljivost s strukturo državnega proračuna. Rebalans proračuna za leto
2017 je pripravljen v skladu s predpisano novo strukturo in navodili za vsebinsko uvrščanje proračunskih
postavk občine v ustrezne podprograme.
Odhodki proračuna so tako v skladu s predpisano strukturo razdeljeni na naslednje programske dele:
- področja proračunske porabe
- glavne programe
- podprograme
- proračunske postavke
- konte.
Področja proračunske porabe so področja, na katerih država (oziroma občina) deluje oziroma nudi storitve
in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih
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 ter 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 in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.
Proračunska postavka zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja
posamezni neposredni uporabnik občinskega proračuna.
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.
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V rebalansu proračunu za leto 2017 so v posebnem delu proračuna podani finančni načrti neposrednih
proračunskih uporabnikov:
0010
0020
0030
0041
0043
0046
0047
0048
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058

Občinski svet
Nadzorni odbor
Župan
Urad za proračun in finance
Urad za operativne in splošne zadeve
Urad župana
Urad za razvoj in investicije
Medobčinska uprava občin Mežiške doline
Krajevna skupnost Kotlje
Krajevna skupnost Strojnska Reka
Četrtna skupnost Dobja vas
Četrtna skupnost Čečovje
Četrtna skupnost Trg
Četrtna skupnost Javornik – Šance
Vaška skupnost Strojna
Vaška skupnost Dobrije

V predlogu rebalansa proračuna se posamezne vsebinske obrazložitve proračunskih postavk v finančnih
načrtih proračunskih uporabnikov bistveno ne spreminjajo glede na sprejeti proračun, zato so predložene
posamezne obrazložitve večjih odstopanj proračunskih postavk v posebnem delu proračuna.
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IV. SPLOŠNI DEL
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A - Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki proračuna
70 - DAVČNI PRIHODKI
700 - Davki na dohodek in dobiček
Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe v
višini 5.600.515 €. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.
Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v
občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini,
števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine 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 financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako
pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30%
dohodnine ter del od 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 občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in
solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne
porabe je nižji od primerne porabe.

703 - Davki na premoženje
Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine (konto 7030) v višini 1.672.093 €.
Ustavno sodišče je z odločbo o razveljavitvi Zakona o davku na nepremičnine št. U-I-313/13-86 z dne 21.3.2014
odločilo, da se do drugačne zakonske ureditve obdavčitve nepremičnin uporabljajo predpisi iz prve do pete alineje
33.člena Zakona o davku na nepremičnine.
Na podlagi omenjenih predpisov pa pristojni organi za leto 2017 odmerijo nadomestilo za uporabo stavbnih
zemljišč, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest in davek na premoženje .
Predvideni prihodki iz naslova davka na dediščine in darila (konto 7032) so v višini 28.000 €. Pri prihodkih od
davka na promet nepremičnin in finančno premoženje (konto 7033) planiramo prilive v višini 125.000 €.

704 - Domači davki na blago in storitve
Med davke na posebne storitve (konto 7044) je uvrščen davek na dobitke od iger na srečo, ki je ocenjen v višini
23.353 €.
Med davčnimi prihodki so tudi drugi davki na blago in storitve (konto 7047), kamor je uvrščena okoljska dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 114.485 € ter turistične takse, ki so planirane v višini
2.000 €. Občinske takse od pravnih oseb so ocenjene v višini 17.000 €, od fizičnih oseb in zasebnikov pa 7.000 €,
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest pa v višini 14.000 €.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od premoženja (konto 7103), ki so planirani v skupni
višini 1.315.195 €. Prihodki od najemnin za poslovne prostore znašajo 153.645 €, prihodki od najemnin za
stanovanja, prenesena v upravljanje Stanovanjskemu podjetju znašajo 370.613 €. Planirali smo tudi za 30.000 €
prihodkov iz naslova podeljenih koncesij.
Zaradi prenosa vodenja infrastrukture v poslovne knjige občine, v skladu s Slovenskim računovodskim standardom
št. 35, je bila v letu 2010 z izvajalcem javne gospodarske službe sklenjena najemna pogodba za uporabo vse javne
infrastrukture. Višina najemnine naj bi bila enaka višini letne amortizacije, in se na odhodkovni strani proračuna
namenja za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture. Ti prihodki so planirani v višini 760.937 €.
Stran 11 od 59

711 - Takse in pristojbine
Prihodki od upravnih taks in pristojbin (konto 7111) so planirani v višini 6.000 €.

712 - Globe in druge denarne kazni
Prihodki od glob in drugih denarnih kazni (konto 7120) vključujejo prihodke iz naslova glob za prekrške v
višini 7.691 € ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 5.000 €.

714 - Drugi nedavčni prihodki
Med drugimi nedavčnimi prihodki (konto 7141) so ocenjeni prihodki komunalnega prispevka v višini 221.000 € ter
drugi izredni nedavčni prihodki v višini 38.208 €.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI
720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Na kontu prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov predvidevamo prihodke v višini 381.381 €,
na kontu prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj pa predvidevamo prihodke v višini 306.000 €.
Predvidevamo tudi prihodke od prodaje drugih osnovnih sredstev v višini 369.705 €.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
V skladu z Načrtom ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem v letu 2017 predvidevamo 235.684 €
prihodkov od prodaje zemljišč. Dokument je v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010) predložen občinskemu svetu na sejo občinskega sveta istočasno
kot predlog rebalansa proračuna.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI
740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Predvidena so sredstva iz naslednjih naslovov:
-Finančna izravnava v višini 21.554 €
-Požarna taksa (del konta 7400) je namenski prihodek proračuna. Ocenjena je v višini 60.555 €, namenja pa se
gasilski dejavnosti in na odhodkovni strani predstavlja investicijski transfer.
-Dodatna sredstva po ZFO v višini 75.167 €
-Zmanjševanje posledic naravnih nesreč, sanacije plazov in usadov v višini 56.687 €
-Sanacija plazu Korešnik v višini 33.852 €
-Sanacija usada na LC 350121 pod Smonkarjem v višini 28.000 €
-Sanacija usada na JP 850901 nad Korešnikom v višini 18.000 €
-Nadomestni Prosenov most v Strojnski Reki v višini 40.983,61 €
-Sanacija plazu Pogorevc višini 70.006 €
-Sanacija plazu na dovozni cesti do stanovanjskega objekta Tolsti vrh 28a višini 123.000 €
-Nadomestni most pri Mladinskem domu v Strojnski Reki v višini 67.213,11 €
-Obnova objektov muzejskega območja-stara železarna v višini 60.848,75 €
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Druga sredstva so predvidena v višini 120.004 € in sicer za:
-gozdne ceste, sofinanciranje delovanja komunalnega inšpektorja in sofinanciranje delovanja Medobčinske uprave
Mežiške doline.
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov znašajo 169.403 €.
Prejeta sredstva iz EKO Sklada za ureditev elektro polnilnic pa znašajo 9.970 €.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
Sredstva prejeta iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko (kotno 7412) so planirana v
višini 296.700 €.
Nanašajo pa se na naslednje projekte:
-Naravna in kulturna doživetja Geoparka Karavanke-Ravne v višini 91.200 €
-Zdrav življenjski slog za vse generacije v Mežiški dolini v višini 95.000 €
-Razvoj novih turističnih produktov v Mežiški dolini v višini 30.000 €
-Tržnice v Mežiški dolini v višini 9.500 €
-Izdelava vodnika za invalide v višini 4.000 €
-Spodbujanje trajnostne mobilnosti in urbana ureditev Mežiške doline v višini 67.000 €.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada (konto 7413) so
planirana v višini 14.968,50 €, so pa namenjena za projekt:
-Izdelava celostne prometne strategije za koroško regijo v višini 14.968,50 €.
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Odhodki proračuna
40 - TEKOČI ODHODKI
400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in
nadomestila, sredstva za delovno uspešnost ter druge izdatke zaposlenim v skladu s kadrovskim načrtom v
višini 725.113 €.
Načrtovanje sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikih za leto 2017 je
temeljilo na makrofiskalnih okvirih in predpisih, ki so opredeljevali način in višino usklajevanja plač v letu 2017.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in
premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence predvidevamo 109.337 € sredstev.

402 - Izdatki za blago in storitve
Sredstva, ki so v rebalansu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih
proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske 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 plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za
stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge operativne
odhodke posameznih proračunskih uporabnikov.
Za izdatke za blago in storitve je predvidenih 2.324.129 €.
Zaradi težkih gospodarskih razmer smo pri načrtovanju planirane proračunske porabe tekočih odhodkov za leto
2017 upoštevali dogovorjeno usmeritev, da se skupna višina tekoče porabe giblje v okviru predvidene porabe leta
2016.
V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam.

403 - Plačila domačih obresti
Predvidevamo za 47.391 € odplačil obresti za najete kredite. Vse kredite smo reprogramirali z najnižjimi možnimi
obrestnimi merami.

409 - Rezerve
V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se
namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan
veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, v višini 130.000 €. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad.
Načrtujemo tudi splošno proračunsko rezervacijo v višini 20.000 €, iz katere se sredstva namenjajo za naloge, ki
niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog ter sredstva proračunskih
skladov v višini 70.000 €.

41 - TEKOČI TRANSFERI
410 - Subvencije
V predlogu rebalansa poračuna za leto 2017 predvidevamo izplačilo subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom v
višini 54.572 € ter izplačila subvencioniranih cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb
v višini 128.836 €.
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411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali
nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so
sestavljeni iz družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, transferov za zagotavljanje socialne varnosti, štipendij
ter drugih transferov posameznikom.
Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v
proračunskem letu pa je odvisen od gibanja števila upravičencev in višine uskladitve z rastjo cen življenjskih
potrebščin.
Med družinskimi prejemki načrtujemo izplačila staršem ob rojstvu otroka v višini 9.000 €.
V okviru transferov za zagotavljanje socialne varnosti načrtujemo izplačila za socialne pomoči občanom v višini
36.765 € ter 20.000 € transferov nezaposlenim.
Največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom pa predstavljajo drugi transferi posameznikom, kjer
večino sredstev predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 1.178.707 €.
Načrtujemo še izplačilo za prevozne stroške učencev v višini 340.000 €, regresiranje prehrane učencev in dijakov v
višini 13.630 €, regresiranje oskrbe v domovih v višini 294.189 € ter subvencioniranje stanarin v višini 195.000 €.
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom pa predstavljajo sofinanciranje javnih del ter plačila letovanja
otrok z zdravstveno indikacijo v zdravstveni koloniji.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnem neprofitnemu sektorju. Med neprofitne
organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, veteranska,...),
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.

413 - Drugi tekoči domači transferi
Za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja v letu 2017 namenjamo 105.000 €, kar predstavlja plačilo
prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov.
Tekoči transferi v druge javne sklade so v letu 2017 planirani v višini 5.921 €.
Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferi javnim zavodom v višini 1.868.428 €.
Planirana sredstva se nanašajo na izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev,
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve.
Načrtujemo tudi izplačila javnim agencijam ALP in RRA v višini 49.070 €.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI
420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup zgradb in prostorov, nakup opreme, drugih osnovnih
sredstev, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup
zemljišč in naravnih bogastev, nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, projektno
dokumentacijo nadzor in investicijski inženiring.
Načrtujemo sredstva za nakup opreme v višini 92.870 €.
Največji delež načrtovanih odhodkov je na kontu novogradnje v višini 1.834.605 € ter na kontu rekonstrukcije in
adaptacije v višini 895.333 €. Poleg tega načrtujemo odhodke na kontu investicijsko vzdrževanje in obnove v višini
93.000 €, predvidevamo tudi nakup zemljišč za investicije v višini 485.375 €. Velik delež načrtovanih odhodkov pa
je tudi na postavki Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v
višini 455.789 €.
Vsi načrtovani odhodki na skupini kontov 420 so prikazani v načrtih razvojnih programov po posameznih projektih.
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43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI
432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Investicijski transferi zajemajo transfere javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje v skupni višini
347.434 €.
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B - Račun finančnih terjatev in naložb
44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
441 - Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
Sredstva v višini 100.000 € za vzpostavitev javnega podjetja.
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C - Račun financiranja
50 - ZADOLŽEVANJE
500 - Domače zadolževanje
V letošnjem letu planiramo zadolžitev v skupni višini 1.315.000 €.

55 - ODPLAČILA DOLGA
550 - Odplačila domačega dolga
Za odplačila dolga po obstoječih kreditnih pogodbah predvidevamo skupaj 518.821 € proračunskih sredstev.
V letošnjem letu bomo odplačali glavnice v skladu s pogodbeno dogovorjenimi amortizacijskimi načrti.
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V. POSEBNI DEL
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A - Bilanca odhodkov
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0041 - Urad za proračun in finance
41021130 - Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Banka Slovenije izda obračun stroškov za opravljen plačilni promet podračunov sistema Enotnega zakladniškega
računa občine. Na podlagi tega obračuna stroškov Uprava za javna plačila pripravi posamične obračune stroškov po
posameznih proračunskih uporabnikih . Plačilo stroškov se izvrši z direktno obremenitvijo. Glede na plačano
realizacijo je potrebno, da se za storitve plačilnega prometa sredstva povečajo.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0046 - Urad župana
46041136 – Občinske nagrade
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva smo v rebalansu proračuna zaradi povečali zaradi naročila plaket za priznanja občine.

0043 - Urad za operativne in splošne zadeve
42041137 - Sodni stroški
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Plačilo notarskih storitev ali storitev odvetnikov po ceniku. Sredstva smo povišali, zaradi povečanja prodaj
nepremičnin v lasti Občine, kajti vsako nepremičnino v lasti Občine, ki se prodaja moramo predhodno oceniti. Poleg
tega pa potrebujemo odvetniške storitve za pomoč in zastopanje Občine na sodišču.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0043 - Urad za operativne in splošne zadeve
46061126 - Tekoče vzdrževanje in zavarovalne premije
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zavarovalne premije za nepremičnine (zgradbe) v lasti Občine Ravne na Koroškem, zavarovanje za nezgode tretjih
oseb v prostorih občinske zgradbe ter sprotno vzdrževanje programske in strojne računalniške opreme, internetne
povezave, sistema PISO-Prostorski informacijski sistem občin, Občinskega dokumentarnega sistema-ODOS in
ARCWIEV-Geografskega informacijskega sistema. Sredstva smo v rebalansu povečali zaradi novega nakupa
licenčne programske opreme INTRIX.

46191666 – Organ skupne občinske uprave
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki zagotavljamo sredstva za delovanje Medobčinske uprave občin Mežiške doline, ki je z
delom začela v lanskem letu. V sredstvih so zajeti stroški dela zaposlenih, izdatki za blago in storitve ter stroški
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administrativnih storitev, ki bodo nastali z delovanjem Medobčinskega urada za pripravo razvojnih projektov in
Medobčinskega redarstva.
Na skupni občinski upravi je na dan 1.6.2017 zaposlenih 9,5 uslužbencev. Od 9,5 uslužbencev je 1 uslužbenec
premeščen iz Občine Prevalje, 3 iz Občine Mežica, 2 iz Občine Črna na Koroškem in 2 iz Občine Ravne na Koroškem.
Hkrati pa sta na skupni občinski upravi zaposlena še 1 občinski redar in 0,5 vodje Medobčinskega redarstva.
V letu 2017 se na skupni občinski upravi predvideva zaposlitev 2 uradnikov in sicer 1 občinskega redarja in 1
projektnega vodje, ki bo premeščen iz Občine Prevalje.
Za nadomeščanje začasno odsotnega uslužbenca zaposlenega na skupni občinski upravi občin Mežiške doline na
uradniškem delovnem mestu »Svetovalec III« (premestitev iz Občine Črna) se zaposli 1 uslužbenca za določen čas.
Prav tako pa se za predvideno projektno delo, ki je začasne narave, predvidita v okviru skupne občinske uprave še
dve zaposlitvi za določen čas za potrebe Občine Prevalje.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0047 - Urad za razvoj in investicije
46072044 – Sanacija Gasilskega doma Ravne
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v rebalansu proračuna smo povečali zaradi posedanja tlaka v garaži in nujnosti takojšnje sanacije.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
0043 - Urad za operativne in splošne zadeve
45061817 - Koroška lokalna akcijska skupina LAS
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so na podlagi pogodbe zagotovljena za sofinanciranje delovanja lokalne akcijske skupine LAS.
Gre za nov skupni projekt 12 LAS-ov pod naslovom »Zgodbe rok in krajev«, v okviru katerega gre za izboljšanje
položaja slovenskih rokodelcev preko oživljanja urbanih središč in omogočanje spodbudnega okolja za razvoj
rokodelstva. Projekt bo izveden v letu 2017 in bo sofinanciran s strani ESRR. Gre za zagotovitev lastnega deleža pri
izvedbi projekta.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH
SUROVIN
0043 - Urad za operativne in splošne zadeve
47121130 – Ureditev elektro polnilnic
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pri EKO skladu bomo v letu 2017 prejeli nepovratna sredstva za nakup 2 polnilnic za električne avtomobile, ki se
bosta postavili v Kotljah in v Dobji vasi.
Ker je bila za odločitev za kandidiranje na javnem razpisu sprejeta po sprejemu proračuna, v njem ni bilo planiranih
sredstev za gradbena dela, zato je potrebno v rebalansu dodati novo postavko za gradbena dela, postavitev temelja in
ureditev parkirišč.
Od EKO sklada bomo do konca leta 2017 prejeli 9.970 EUR nepovratnih sredstev, vendar je potrebno ta sredstva
založiti. Po dokončani izvedbi, plačilu in ustrezni predložitvi dokazil bomo podali zahtevek za refundacijo založenih
sredstev.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
0047 - Urad za razvoj in investicije
42132111 - Letno vzdrževanje cest
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu z zakonskimi in občinskimi predpisi je občina dolžna zagotavljati sredstva za redno vzdrževanje občinskih
lokalnih cest in javnih poti. Redno vzdrževanje obsega naslednja dela: krpanje udarnih jam, obnova in dograditev
propustov, vzdrževanje bankin, manjša sanacijska dela na objektih za odvodnjavanje, zamenjava rešetk in košnja
obcestnega pasu. Sredstva smo povečali zaradi večjega obsega del po odpravi posledic neurij in morebitnih
elementarnih nesreč.

14 - GOSPODARSTVO
0047 - Urad za razvoj in investicije
47142265 – Poslovna cona Ravne
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke se bo izvrševala poraba sredstev za nadaljevanje gradnje v obstoječi poslovni coni.
Predvidena so razna prilagoditvena dela na infrastrukturi za postopno priklapljanje novih objektov. Del sredstev je
namenjenih za gradnjo infrastrukture, kjer še ta ni zgrajena. V letu 2017 je predvidena ureditev ceste od Y križišča
mimo Sorbita do Likevičkega potoka. Sredstva smo zmanjšali glede na pridobljene ponudbe za izvedbo del.

45141815 – Regionalni razvojni projekti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Skupni regionalni razvojni projekti in programi, ki so potrjeni na svetu Koroške regije. V rebalansu smo sredstva
povečali na podlagi pogodbe RRA-RDO o skupnem pokrivanju stroškov izvajanja aktivnosti promocije Koroške
regije.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
0047 - Urad za razvoj in investicije
47152199 - Čistilna naprava Dobja vas
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pridobili bomo projektno dokumentacijo in izvedli nakup zemljišč za čistilno napravo Dobja vas. Dodatna sredstva
potrebujemo za izvedbo omilitvenih ukrepov na podlagi Poročila o vplivih na okolje za projekt »Poslovna cona
Ravne – III. faza«
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
0043 - Urad za operativne in splošne zadeve
42162240 - Zdrav življenjski slog za vse generacije v Mežiški dolini
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Gre za skupni projekt vseh občin v Mežiški dolini, ki se bo izvajal v okviru LAS. V občini Ravne se bo dobavila in
montirala zunanja oprema za telesno aktivnost na naslednjih območjih:
Postavitev novih enot oz. ureditev igrišč v Kotljah in v Gramoznici na Ravnah.
Dopolnitev na obstoječih lokacijah: na otroških igriščih na Javorniku, na Čečovju, v Dobji vasi, na Dobjem dvoru, v
Strojnski reki, na Strojni in v Dobrijah.
Poleg tega bodo izvedene tudi strokovne delavnice, srečanja in organizirane aktivnosti.
V rebalansu proračuna smo sredstva povečali zaradi dodatnih stroškov oglaševalskih storitev, ki pred oddajo
projekta niso bili znani, višjo ocenjeno vrednost potrebnih investicijskih del, kot so bila znana pred prijavo projekta
na LAS ter dodatnih stroškov potrebne dokumentacije, ki pred oddajo projekta še ni bila znana.

42162241 - Spodbujanje trajnostne mobilnosti in urbana ureditev Mežiške
doline
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Gre za skupni projekt vseh občin v Mežiški dolini, ki se bo izvajal v okviru LAS. V občini Ravne bo na obstoječih
izposojevalnih postajah s kolesi dodano po eno električno kolo z dvema polnilnima stebričkoma. Dvanajst koles se
bo dodelalo s prestavami.
Postavili se bosta dve novi izposojevalni postaji s priključnimi stojali za kolesa v Kotljah in Dobji vasi.
Na 5 kolesarskih lokacijah na območju občine se bodo uredile samopostrežne popravljalnice koles (self-service).V
središču naselja Javornik se bo uredil Pumptreck poligona.
V rebalansu proračuna smo sredstva povečali zaradi dodatnih stroškov oglaševalskih storitev, dodatnih stroškov
izvajanja elektro nadzora, dodatnih stroškov potrebne dokumentacije, ki pred oddajo projekta še niso bili znani.
Povečali so se tudi stroški same investicije-višja vrednost pridobljenih ponudb na podlagi izvedenega javnega
naročila.

47162210 - Ureditev otroških igrišč
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru projekta Zdrav življenjski slog za vse generacije v Mežiški dolini je predvidena nabava in postavitev
opreme in igral za otroški igrišči v Gramoznici in Kotljah s sofinanciranjem EU sredstev preko projektov LAS.
Ureditev osnovne infrastrukture (obeh igrišč brez opreme) je predvidena v tej postavki in obsega izvedbo zemeljskih
del, ureditev razsvetljave, vodovodno napeljavo in končno ureditev površin.
V rebalansu proračuna smo sredstva povečali zaradi višje ocenjene vrednosti potrebnih gradbenih del, kot so bila
znana pred prijavo projekta na LAS.

42162318 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so potrebna zaradi urejanja prostorov občinske uprave ter prostorov za Javno komunalno podjetje Ravne.

42162321 - Najemnina stanovanj in poslovnih prostorov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za poravnavo najemnin Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije v skladu s pogodbami o
soinvestiranju izgradnje večstanovanjskih blokov (Kotlje, Ob Suhi 25, Ob Suhi 27) za morebitna prazna stanovanja,
ki so v njihovi lasti. Povečanje sredstev je potrebno zaradi treh praznih stanovanj, ki se nahajajo Ob Suhi 25 ter dveh
praznih stanovanj v Kotljah. Stanovanja bodo dodeljena po pravnomočnosti prednostne liste za dodelitev stanovanj.
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V tem trenutku občina čaka na podatke o dohodkih, ki so potrebni za uvrstitev na listo. Dohodke bo občina po
informacijah Fursa prejela konec meseca junija.

42162330 – Stroški prodaje občinskih stanovanj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so potrebna za poravnavo stroškov cenitve in davka pri prometu z nepremičninami (prodaja stanovanj),
skladno s sprejetim sklepom na Občinskem svetu Občine Ravne na Koroškem, št. 225, z dne 06. 04. 2016.

42162199 - Nakup zemljišč in objektov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zaradi rekonstrukcij cest in gradnje drugih objektov je potrebno plačati odškodnine za nakup zemljišč po Programu
nakupa.
Sredstva smo povečali, zaradi sprejetih sklepov občinskega sveta o nakupu zemljišč in objekta dvorec Javornik.

0047 - Urad za razvoj in investicije
47162291 - Nakup zemljišč in objektov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V proračunu so zagotovljena sredstva za nakup zemljišč, ki se potrebujejo zaradi izvedbe nekaterih projektov in niso
predvidena v drugih proračunskih postavkah. Sredstva na tej postavki smo prerazporedili na postavko 42162199 Nakup zemljišč in objektov.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
0043 - Urad za operativne in splošne zadeve
43171510 - Zavarovanje oseb brez prejemkov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu imajo občani brez prejemkov pravico do plačila obveznega
zdravstvenega zavarovanja s strani občine. Postopek ugotavljanja do upravičenosti ugotavlja Center za socialno
delo. Občina zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja na podlagi
mesečnega poročila in seznama upravičencev. Zaradi zmanjšanja brezposelnosti je posledično manj brezposelnih
oseb, katerim občina plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje, zato na postavki ostajajo neporabljena sredstva,
katera smo prerazporedili na postavko 43171520 – Mrliški ogledi.

43171520 - Mrliški ogledi
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je občina dolžna poravnavati
stroške mrliških ogledov in obdukcij. Beležimo večje število mrliških ogledov in obdukcij, kjer pa imamo
pomanjkanje sredstev, zato smo ta sredstva prerazporedili iz postavke 43171510 – Zavarovanje oseb brez
prejemkov. Števila mrliških ogledov in obdukcij ob pripravi proračuna ni možno natančno predvideti, zato se v
proračunu predlaga približna vsota sredstev kot je bila v preteklem letu. Število je v letošnjem letu večje.
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
0047 - Urad za razvoj in investicije
47181668 – Prežihova bajta
Sredstva so namenjena za zamenjavo strešne kritine-šitlnov na Prežihovi bajti.

47181736 - Prenova streh na športnem domu (DTK)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za zamenjavo dotrajane strešne kritine.

19 - IZOBRAŽEVANJE
0043 - Urad za operativne in splošne zadeve
43191311 - Vrtec Ravne - redna dejavnost
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva načrtujemo na osnovi sistemizacije delovnih mest v vrtcu, sprejete na seji občinskega sveta. V skladu z
Zakonom o vrtcih in drugimi podzakonskimi akti krije občina razliko med ekonomsko ceno in ceno, ki jo plačujejo
starši, ter druge stroške, ki niso zajeti v ceno programa. Sredstva so bila planirana na podlagi finančnega plana vrtca
za leto 2017. Sredstva smo v rebalansu proračuna povečali zaradi dodatnega oddelka vrtca Ravne in posledično 3,5
novih zaposlitev. Sklep je bil potrjen na občinskem svetu dne 31.5.2017.

20 - SOCIALNO VARSTVO
0043 - Urad za operativne in splošne zadeve
43201438 - Socialna pomoč
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina lahko občanu dodeli denarno pomoč, kadar je v materialni stiski in izpolnjuje pogoje, opredeljene v
pravilniku. Sredstva se delijo na osnovi javnega razpisa in v skladu s Pravilnikom o dodelitvi denarne pomoči.
Vsa sredstva (30.000 EUR) so bila razdeljena do konca meseca aprila 2017, kar pomeni, da se denarna pomoč ne bo
razdeljevala prej kot marca prihodnje leto. Potrebe in stiske občanov pa so prisotne skozi celotno leto. Glede na
navedeno povečujemo proračunsko postavko denarno pomoč.

43201471 - Ureditev bivalnih enot
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru projekta bomo uredili bivalne enote. Bivalne enote bodo namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih
težav najbolj ogroženih skupin prebivalstva. Projekt bo sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP). Zaradi spremembe lokacije izgradnje bivalnih enot je potrebna izdelava nove projektne
dokumentacije.

43201440 - Sofinanciranje javnih del
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina načrtuje sofinanciranje javnih del v društvih in javnih zavodih v Občini Ravne na Koroškem. V letu 2017
načrtujemo sofinanciranje 13 javnih del.
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43201469 - Prostovoljstvu prijazno mesto
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Ravne na Koroškem je v letu 2014 pridobila certifikat "Prostovoljstvu prijazno mesto", v okviru katerega se
je zavezala, da bo z raznimi ukrepi spodbujala prostovoljstvo v občini. Sredstva bodo namenjena za izvajanje raznih
aktivnosti in ukrepov ter priznanj in nagrad naj prostovoljcu in naj prostovoljnemu društvu v koledarskem letu v
občini.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
0041 - Urad za proračun in finance
41222265 - Odplačila obresti-2010-PC faza II. in III.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za plačilo obresti za najeti kredit. V rebalansu proračuna smo sredstva zmanjšali oziroma uskladili plačila
do konca leta 2017.

41222266 - Odplačila obresti-2011-(ŠRTP, MJ II., Strojna, Kol. pešpoti, DV,
Vrtec)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za plačilo obresti za najeti kredit. V rebalansu proračuna smo sredstva zmanjšali oziroma uskladili plačila
do konca leta 2017.

41222267 - Odplačila obresti-2011-Investicije v Vrtcu Ravne-Sklad
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za plačilo obresti za najeti kredit. V rebalansu proračuna smo sredstva zmanjšali oziroma uskladili plačila
do konca leta 2017.

41222268 - Odplačila obresti-2011-ŠTRP-Sklad
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za plačilo obresti za najeti kredit. V rebalansu proračuna smo sredstva zmanjšali oziroma uskladili plačila
do konca leta 2017.

41222269 - Odplačila obresti 2013-Čistilna naprava (Delavska hranilnica)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za plačilo obresti za najeti kredit. V rebalansu proračuna smo sredstva zmanjšali oziroma uskladili plačila
do konca leta 2017.

41222270 - Odplačila obresti 2014-Čistilna naprava, MPIK-2(Delavska
hranilnica)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za plačilo obresti za najeti kredit. V rebalansu proračuna smo sredstva zmanjšali oziroma uskladili plačila
do konca leta 2017.

41222271 - Plačilo obresti 2015-Čistilna naprava (BKS banka)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za plačilo obresti za najeti kredit. V rebalansu proračuna smo sredstva zmanjšali oziroma uskladili plačila
do konca leta 2017.
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47222263 - Poslovna cona Ravne - III. Faza
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Plačilo obresti za najeti kredit. V rebalansu proračuna smo sredstva zmanjšali oziroma uskladili plačila do konca leta
2017.

47222264 - Odplačila obresti - 2010-(KC, ŠRTP, MJ, PC II in III, manjši
odseki)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Odplačila obresti za najete kredite. V rebalansu proračuna smo sredstva zmanjšali oziroma uskladili plačila do konca
leta 2017.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
0047 - Urad za razvoj in investicije
41232724 - Sanacija plazu na dovozni cesti do stanovanjskega objekta Tolsti
vrh 28a
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sanacijo plazu, ki ogroža dovozno cesto do stanovanjskega objekta. Izvedba je odvisna od
realizacije državnega sanacijskega programa. Pred izvedbo del je nadzornik opozoril na delno pomanjkljivo
tehnično rešitev glede odvodnjavanja in izvedbe podporne konstrukcije, ter ureditev oz popravilo dovozne ceste, ki
bo zaradi gradnje poškodovana. Dopolnjena je bila projektna dokumentacija in ponovljen razpis za oddajo del.

47132283 - Nadomestni Prosenov most v Strojnski Reki
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za gradnjo nadomestnega mostu, ki je bil močno poškodovan v poplavah 25. in 27. 6 2016.
Izvedba je odvisna od realizacije državnega sanacijskega programa. Sredstva smo povečali zaradi prestavitve
Prosenovega znamenja.

0041 - Urad za proračun in finance
41232712 - Rezerva občine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu z Zakonom o javnih financah se oblikuje proračunska rezerva. V rebalansu proračuna smo rezervo
povečali na 130.000 €.
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B - Račun finančnih terjatev in naložb
14 - GOSPODARSTVO
0046 - Urad župana
47142270 - Javno podjetje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva za ustanovitev javnega podjetja. V rebalansu proračuna ostajajo sredstva ista.
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C - Račun financiranja
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
0041 - Urad za proračun in finance
41221151 - Odplačila kreditov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za odplačila dolga po obstoječih kreditnih pogodbah predvidevamo skupaj 518.821 € proračunskih sredstev. V
letošnjem letu bomo odplačali glavnice v skladu s pogodbeno dogovorjenimi amortizacijskimi načrti.
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VI. NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV
0043 - Urad za operativne in splošne zadeve
16069002 - Nakup zemljišč
OB103-08-0017 - NAKUPI ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV
Namen in cilj
Gre za nakup zemljišč za občinske projekte.
Stanje projekta
V občini vsako leto kot prednostno zagotavljamo sredstva za realizacijo projektov oziroma investicij, ki so sprejete
v proračunu občine za tekoče leto.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
OB103-16-0024 - UREDITEV BIVALNIH ENOT
Namen in cilj
V okviru projekta bomo uredili bivalne enoti v prostorih Centra za socialno delo (pritličje). Bivalne enote bodo
namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih težav najbolj ogroženih skupin prebivalstva. Projekt bo sofinanciran
s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). "Bivalne enote z nastanitveno podporo bodo
namenjene ranljivim skupinam uporabnikov kot so mladi brez zaposlitve, matere samohranilke z otroki, starejše
osebe, žrtve nasilja in predvsem osebe z izrazito povečanimi potrebami po nastanitveni podpori . Poleg bivalnih enot
je predviden tudi program za zgoraj navedene uporabnike, ki so bili večkrat socialno izključeni in potrebujejo
celovito podporo pri ponovnem socialnem vključevanju. Uporabnikom bo nudena pomoč s strani Centra za socilano
delo, Medgeneracijskega centra, Društva projekt Človek, Društva Altra in ostalih institucij.
Stanje projekta
Prijavili se bomo na razpis preko LAS za sredstva ESKRP-Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Projekt bomo realizirali v primeru pozitivnega rezultata na razpisu. Za brezdomne osebe, ki se v stiski sami ali preko
drugih služb in ljudi, obračajo na Center za socialno delo, sedaj iščemo nastanitve v okviru samskih domov, sob pri
zasebnih najemodajalcih, kjer pa zaradi lastne neurejenosti (ne plačujejo računov, imajo neprimerno družbo, težave
z alkoholom, so v konfliktu s sostanovalci, ne upoštevajo hišni red), največkrat ne ostanejo dolgo. To izkazuje, da ti
ljudje poleg nastanitve potrebujejo še program pomoči in podpore, s katerim bo zanje celostno poskrbljeno, da se
bodo lahko bolj aktivno vključili v okolje in prevzeli odgovornost za svoje ravnanje in življenje.

0047 - Urad za razvoj in investicije
02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike
OB103-10-0005 - PRIPRAVA PROJEKTNE IN INVESTICIJSKE
DOKUMENTACIJE
Namen in cilj
Postavka vsebuje stroške priprave projektne in investicijske dokumentacije v Uradu za razvoj in investicije.
Stanje projekta
Pridobivanje projektne in investicijske dokumentacije.

OB103-15-0001 - PRIPRAVA PROJEKTOV ZA RRP 2014-2020
Namen in cilj
Priprava projektne in investicijske dokumentacije za projekte regionalnega razvojnega programa 2014-2020.
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Stanje projekta
Smo na začetku novega programskega obdobja in potrebno bo pripraviti projektno in investicijsko dokumentacijo za
projekte, ki bodo zajeti v RRP 2014-2020

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB103-13-0001 - SANACIJA GASILSKEGA DOMA RAVNE
Namen in cilj
Gasilski dom ne zadošča več prostorskim potrebam gasilskega zavoda in prostovoljnega gasilskega društva.
Potrebno je ugotoviti ali se na obstoječi lokaciji z rekonstrukcijo in sanacijo lahko zadosti potrebam, ki jih narekuje
razvoj gasilstva.
Stanje projekta
Sredstva so v rebalansu zagotovljena za sanacijo posedanja tlaka v garaži.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
OB103-16-0013 - TRŽNICE V MEŽIŠKI DOLINI
Namen in cilj
Strateški cilj občin je vzpostavitev in ureditev mestnih tržnic v urbanih naseljih vseh štirih partnerskih občin
Mežiške doline in vzpostavitev modela za njihovo delovanje. Z vzpostavitvijo mestnih tržnic v Mežiški dolini
želimo razviti ponudbo in povpraševanja po lokalnih proizvodih in storitvah za večjo trajnostno lokalno samooskrbo
ter za boljši ekonomski položaj območja in nova delovna mesta. S projektom želimo dvigniti nivo zavedanja
prebivalstva o pomenu zdrave hrane, ki izvira iz lokalnega okolja. Uveljavitev načela kratkih verig. Projekt bo z
oživitvijo mestnih tržnic omogočil tudi druženje ljudi in bo turistično zanimiva točka.
Stanje projekta
Občina Ravne na Koroškem je v letu 2010 uredila mestno tržnico na 550 m2 površine. Na lokaciji je sedem lesenih
hišic, namenjenih prodaji domačih in kmečkih izdelkov oz. pridelkov in tudi raznih drugih izdelkov. Na lokaciji
med hišicami je umeščen pitnik oziroma vodnjak, v letu 2015 pa smo umestili še javne sanitarije, ki so opremljene
tudi za občane invalide. Na tržnici je poleg 7 hišic prostora še za 10 premičnih stojnic in je tako poleg prodaje
kmečkih pridelkov primerna tudi za razne druge sejme ter prireditve.

12029001 - Oskrba z električno energijo
OB103-17-0004 - UREDITEV ELEKTRO POLNILNIC
Namen in cilj
Pri EKO skladu bomo v letu 2017 prejeli nepovratna sredstva za nakup 2 polnilnic za električne avtomobile, ki se
bosta postavili v Kotljah in v Dobji vasi.
Stanje projekta
Ker je bila za odločitev za kandidiranje na javnem razpisu sprejeta po sprejemu proračuna, v njem ni bilo planiranih
sredstev za gradbena dela, zato je potrebno v rebalansu dodati novo postavko za gradbena dela, postavitev temelja in
ureditev parkirišč. Od EKO sklada bomo do konca leta 2017 prejeli 9.970 EUR nepovratnih sredstev, vendar je
potrebno ta sredstva založiti. Po dokončani izvedbi, plačilu in ustrezni predložitvi dokazil bomo podali zahtevek za
refundacijo založenih sredstev.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB103-08-0010 - REKONSTRUKCIJA JAVNIH POVRŠIN NA OBMOČJU
OBČINE
Namen in cilj
Izboljšanje prometne infrastrukture z rekonstrukcijo manjših cestnih odsekov na območju občine. Sanacija cestnih
odsekov je potrebna zaradi dotrajanosti. Z rekonstrukcijami se zagotavlja prevoznost in prometna varnost.
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Stanje projekta
V okviru razpoložljivih sredstev smo v dosedanjem obdobju že sanirali posamezne odseke javnih površin na
območju občine Ravne na Koroškem. S ciljem izboljšanja prometne infrastrukture, nadaljujemo z rekonstrukcijo
manjših odsekov.

OB103-15-0007 - IZDELAVA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE ZA
KOROŠKO REGIJO
Namen in cilj
Namen projekta je vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa v občini s pomočjo strateškega dokumenta - CPS.
Cilj projekta je izdelava CPS ter akcijskega načrta za izvedbo.
Stanje projekta
V lanskem letu je bila izvedena analiza obstoječega stanja.

OB103-16-0002 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V
DOBRIJAH
Namen in cilj
V vaški skupnosti Dobrije se bo gradila komunalna infrastruktura, ki jo bo predlagala vaška skupnost.
Stanje projekta
Obnova dotrajane infrastrukture.

OB103-16-0015 - REKONSTRUKCIJA GC 116065 RUTNIKOV KRIŽKAVTIČNIK
Namen in cilj
Rekonstrukcija gozdne ceste.
Stanje projekta
Izdelana je PZI dokumentacija in izvedeno javno naročilo za oddajo del. Prav tako je bila izvedena sanacija plazu
nad cesto.

OB103-17-0001 - PROGRAM REKONSTRUKCIJ OBČINSKIH CEST 2017
IN 2018
Namen in cilj
Občina Ravne bo pristopila k sistemski obnovi cest v občini na podlagi pregleda stanja in pridobljenih povratnih
informacij na zborih krajanov ožjih delov lokalne skupnosti. V dvoletnem programu bomo predvidoma izvedli
obnovo naslednjih cest: Cesta Prežihovina, Cesta Kotlje I naselje, Cesta Brdinje (Bukovski), Dobrije Nabernik,
Poberžnik- Mališnik, Cesta Čapelnik, Cesta Ob Suhi (Topler), Cesta Gramoznica, Cesta Čečovje (Trpinova ulica),
cesta Navrški vrh, cesta do CDS Ravne, Dobja vas-naselje ( po sklopih), cesta Oblak Herman, Cesta Javornik
Senica, Cesta Zelenbreg, Cesta Strojna. Dolžina posameznih odsekov je opredeljena v izdelanem programu obnove.
Stanje projekta
Stanje lokalnih cest in javnih poti v občini zadovoljivo. Določeni bolj obremenjeni odseki so potrebni rekonstrukcije
in asfaltne preplastitve. Občina bo se programa lotila po sklopih glede na že izdelano tehnično dokumentacijo, stanje
lastništva in višino investicije. Predvidevamo, da bomo za vse odseke predvidenih obnov, kjer še nismo lastniki
zemljišč, le te pridobili brezplačno, zato v NRP tudi nimamo predvidenih sredstev za odkup zemljišč.

13029003 - Urejanje cestnega prometa
OB103-09-0025 - IZVEDBA PROTIPRAŠNE ZAŠČITE NA
MAKADAMSKIH CESTAH
Namen in cilj
Na lokacijah, kjer so v bližini občinskih cest zgrajeni stanovanjski in drugi bivalni objekti bomo mimo teh objektov
izvedli protiprašno zaščito.
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Stanje projekta
V tekočih letih izvajamo program protiprašne zaščite v višini zagotovljenih proračunskih sredstev.

OB103-13-0004 - AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA-NADSTREŠNICE
Namen in cilj
Zamenjava in novogradnja nadstrešnic na avtobusnih postajališčih.
Stanje projekta
Vsako leto obnovimo ali na novo postavimo do dve nadstrešnici.

13029004 - Cestna razsvetljava
OB103-13-0005 - JAVNA RAZSVETLJAVA
Namen in cilj
Plačilo električne energije za javno razsvetljavo ter redno vzdrževanje naprav. Nekaj sredstev se namenja tudi za
manjše dograditve kadar le te niso predmet drugih projektov.
Stanje projekta
Po zaključku projekta Prenove javne razsvetljave je potrebno izvesti posamezne prilagoditve javne razsvetljave, da
bo zagotovljena zadostna osvetljenost predvsem prehodov za pešce. V letu 2016 smo uredili razsvetljavo na cesti
Lenassi-Mlakar in na avtobusni postaji Štriker v Strojnski Reki. Zagotovljena so sredstva za dograditev javne
razsvetljave v naselju Preški vrh.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
OB103-11-0004 - POSLOVNA CONA RAVNE
Namen in cilj
Nujna dela (novogradnje, prevezave) , ki jih je potrebno izvesti za priklop posameznih novih objektov na omrežja
komunalne infrastrukture.
Stanje projekta
V PC III je komunalna oprema zgrajena v celoti. Na območju O1 in 02 pa le deloma. Zaradi novih graditeljev je
ponekod potrebno dograditi obstoječo infrastrukturo. Tam pa, kjer je zgrajena v celoti ( npr. vodovod), pa je
potrebno izvesti določene ukrepe, ker se zaradi redke gostote odjema celotno omrežje ne more dati v uporabo.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB103-16-0014 - TURIZEM V MEŽIŠKI DOLINI
Namen in cilj
Razvoj lokalne turistične ponudbe in njeno povezovanje na območju Mežiške doline, kot temelj za nadaljnji razvoj
in oblikovanje celovite ponudbe Mežiške doline. Dvig prepoznavnosti območja, povečanje števila obiskovalcev,
povečanje potrošnje ter oblikovanje novih zaposlitvenih možnosti na področju storitvenih in drugih dejavnosti v
turizmu na tem območju. Zaokroževanje razpršene turistične ponudbe na območju štirih občin v celovite turistične
produkte in obenem nadaljnji usmerjen skupni razvoj turizma na območju Mežiške doline.
Stanje projekta
Turizem je v občinah Mežiške doline prepoznan kot ena ključnih razvojnih dejavnosti, ki bo omogočila nadaljnji
razvoj, ustvarjanje novih delovnih mest, boljše izkoriščanje obstoječih potencialov in dolgoročno naravnan
trajnostni razvoj celotne doline. Za razvoj turizma že obstajajo številne naravne, kulturne in zgodovinske danosti in
infrastrukturni pogoji, zato je smiselno na tem področju nadaljevati vlaganja.
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15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB103-09-0011 - KOCEROD-PROJEKT REGIJSKEGA ODLAGALIŠČA
ODPADKOV
Namen in cilj
V skladu s podpisom pogodbe smo dolžni zagotoviti sredstva za poravnavo obveznosti za projekt regijskega
odlagališča odpadkov.
Stanje projekta
V skladu s terminskim planom je bilo dokončano regijsko odlagališče komunalnih odpadkov v občini Prevalje in
sortirnica komunalnih odpadkov v občini Slovenj Gradec. Za izvedbo del je bila podpisana medobčinske pogodba o
sofinanciranju izgradnje skupnega centra za gospodarjenje z odpadki.

OB103-15-0009 - ZAPIRANJE ODLAGALIŠČA LOKOVICA
Namen in cilj
Skladno z zakonodajo je potrebno na zaprtem odlagališču komunalnih odpadkov Lokovica izvesti zapiralna dela in
izvajati monitoring vplivov na okolje.
Stanje projekta
Zapiralna dela so končana. Nadaljuje se z rednimi monitoringi.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB103-09-0012 - IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
Namen in cilj
Čiščenje povodja reke Meže in njenih pritokov (potokov na območju občine Ravne na Kor.). Po operativnem
programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, vsako leto v vrednosti zagotovljenih
finančnih sredstev v proračunu izvedemo po naseljih rekonstrukcije oz. obnovitvena dela na kanalizacijskem
omrežju.
Stanje projekta
V letu 2014 smo izvedli dvig obstoječih litoželeznih pokrovov na projektirano višino ob javni poti (JP 850 781) Cesta mimo OŠ Kotlje, na parceli št. 87, k.o. 896 Kotlje izdelali tehnične rešitve za padavinsko kanalizacijo pri
knjižnici in stavbi DTK na Ravnah na Koroškem, sanirali kanalizacijo (dolžine cca 35 m) Preški vrh 50, obnovili
kanalizacijski jašek - Ob Suhi 4, izvedli prevezave obstoječe kanalizacije zaradi gradnje kolektorja kanalizacije Ob
Meži 4 - iztok v Mežo in zgradili in obnovili fekalno in meteorno kanalizacijo ob atletskem stadionu. V letu 2015
smo plačali projektno dokumentacijo za kanalizacijo Brdinje, z L kanalom smo povezali del kanalizacije Šance, del
sredstev smo namenili za obnovo kanalizacije pri študijski knjižnici in zgradili novo kanalizacijo za objekte na JZ
delu Šanc. V letu 2016 smo obnovili kanalizacijo na Čečovju na odseku Bajec Lenassi in uredili odvodnjavanje
ceste v naselju Kotlarna Kotlje.

OB103-16-0016 - ČISTILNA NAPRAVA DOBJA VAS
Namen in cilj
Naselja Janeče, Dobja vas, Dobji dvor in Poslovna cona nimajo urejeno čiščenje odpadnih vod. Na lokaciji
obstoječe nedelujoče ČN bomo zgradili novo s kapaciteto 1800 PE.
Stanje projekta
V izdelavi je idejna zasnova z uskladitvijo dotokov odpadnih vod iz sušnega kanala iz Poslovne cone in iz
predvidenega razbremenilnika mešanega kanala iz naselij.

OB103-16-0017 - REKONSTRUKCIJA ZADRŽEVALNI BAZEN
DEŽEVNIH VODA KOTLJE
Namen in cilj
Zadrževalni bazen deževnih voda Kotlje je bil zgrajen kmalu po letu 1990. Zaradi nezgrajenih ali nepriključenih
omrežij v naseljih Nadolžnik, Brdinje in Kefrov mlin na kolektor do reke Meže, se dušilka v ta objekt ni vgradila. S
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priključitvijo tega kolektorja, preko skupnega črpališča na ČN Dobrije, je nujno potrebna izvedba regulacije dotokov
v kolektor in s tem do črpališča. Poleg tega je potrebno v objektu rekonstruirati sistem za pranje, saj je obstoječi
sistem zastarel in neučinkovit.
Stanje projekta
Izdelana je tehnična dokumentacija za izvedbo.

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
OB103-08-0008 - SANACIJA VODOTOKOV
Namen in cilj
Odprava posledic po neurjih na področju urejanja vodotokov po posameznih naseljih.
Stanje projekta
V skladu s sprejetim programom regulacije in sanacije vodotokov v skladu z sprejetim proračunom izvajamo dela na
ureditvi strug in izgradnje vodnih objektov na njih.

16029003 - Prostorsko načrtovanje
OB103-08-0031 - IZDELAVA PROSTORSKO IZVEDBENIH AKTOV
Namen in cilj
Zaradi novo sprejetih zakonov na področju okolja in prostora moramo prilagoditi novi zakonodaji občinske
prostorske akte. Sprejeli smo nov občinski prostorski načrt, ki je nasledil dosedanje prostorske sestavine oz.
prostorski plan občine ter nadomestil prostorske ureditvene pogoje (PUP-e).
Stanje projekta
V letošnjem letu so sredstva namenjena za izdelavo sprememb OPN in OPPN PC III.

16039001 - Oskrba z vodo
OB103-10-0001 - IZGRADNJA VODOVODNEGA OMREŽJA
Namen in cilj
Zagotovitev oskrbe s pitno vodo iz javnega omrežja.
Stanje projekta
V letu 2015 smo dokončali gradnjo javnega vodovodnega omrežja Kotlje Šrotnek Prežihovina Mihev. Ob gradnji
kanalizacije so bile zamenjane tudi salonitne cevi v parku. V letu 2016 smo obnovili vodovod na Čečovju 8 11 in
izvedli prevezavo vodovoda v Poslovni coni.

OB103-11-0006 - OBNOVA HIDRANTNEGA OMREŽJA
Namen in cilj
Zagotovitev izvajanja programa požarne varnosti na področju občine Ravne na Koroškem.
Stanje projekta
Po programu je nujno potrebno izvesti obnovo obstoječih objektov in naprav ter glede na oceno požarne ogroženosti
postaviti nove hidrante.

16039003 - Objekti za rekreacijo
OB103-16-0011 - URBANA UREDITEV MEŽIŠKE DOLINE
Namen in cilj
Projekt zasleduje CILJ C1- ohranitev obstoječih naravnih danosti ter dvig osveščenosti in zavednosti prebivalstva o
pomenu varstva okolja in narave. Namen projekta je podpora okoljsko naravnanim aktivnostim lokalnega
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prebivalstva in za lokalno prebivalstvo ter spodbujanje trajnostne mobilnosti s pomočjo vzpostavitve energetsko
učinkovitega prometa.
Stanje projekta
Na območju občine imamo v večjih mestnih naseljih umeščene 3 polnilne postaje za električna vozila in 3
izposojevalne postaje s priključnimi stojali za kolesa. Projekt želimo nadgraditi z dodatnima izposojevalnima
postajama s kolesi v bolj oddaljenih naseljih, z vključitvijo električnih koles za starejše, nakupom električnega
potniškega vozila ter vzpostavitvijo pumptrack poligona za spodbujanje in urjenje spretnostnih veščin z vsemi
vrstami voznih pripomočkov od koles, skirojev, rolk, rolerjev in kotalk do poganjalčkov. Ciljne skupine so vsi
občani, starejši, srednja populacija in mladi.

OB103-16-0012 - MEŽIŠKA DOLINA V GIBANJU
Namen in cilj
Projekt zasleduje glavni CILJ B2 - dvig kvalitete bivanja za prebivalce Mežiške doline. Namen projekta je
zagotoviti ustrezno infrastrukturo, ki bo lokalnim prebivalcem omogočila krepitev, ohranjanje in izboljševanje
telesnega in duševnega zdravja, vsakodnevno telesno dejavnost - organizirano in neorganizirano vključno s
programi zdravega prehranjevanja, pitja navadne vode ter spodbujanja osveščenosti in odgovornosti za skrb za svoje
zdravje.
Stanje projekta
V občini imamo otroška igrišča opremljena z starejšimi in dotrajanimi otroškimi igrali in urbano opremo. Igrišča
želimo v okviru projekta nadgraditi in jim dodati še več infrastrukture, ki bo omogočila lokalnim prebivalcem
aktivno in zdravo preživljanje prostega časa . Ciljne skupine so vsi občani, starejši, srednja generacija in mladi.

OB103-16-0018 - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ
Namen in cilj
Ureditev dveh otroških igrišč in sicer v Gramoznici in v Kotljah.
Stanje projekta
Pridobljena je PZI dokumentacija.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
OB103-09-0006 - VEČJA OBNOVITVENA DELA
Namen in cilj
Obnova stanovanj in poslovnih prostorov v občinski lasti. Obnova radiatorjev vključno z ventili, obnova tlakov in
finalnih podov v stanovanju, obnova stropov v mavčni izvedbi in dodatni toplotni izolaciji, obnova kopalnic.
Stanje projekta
Vzdrževalna dela na občinskih stanovanjih in poslovnih prostorih.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina
OB103-09-0016 - OBNOVA OBJEKTOV MUZEJSKEGA OBMOČJA
Namen in cilj
Cilj prenove krčilne kovačnice je ustvariti živi muzej, ki bo ohranil tehniško in drugo premično kulturno dediščino
železarstva in jeklarstva, ter ustvariti celovito zbirko o tovrstni industriji na Slovenskem. V objektu perzonala bo
urejena muzejska predstavitev življenja delavcev - železarjev in vplivov industrializacije na splošni gospodarski
razvoj. Predstavljene bodo zbirke bivalne kulture, razvoja kulturnih in športnih dejavnosti, delavske prehrane,
sindikalnega gibanja itd. Nadalje bomo za potrebe muzeja uredili star laboratorij, ki bo namenjen
dokumentacijskemu, arhivskemu in depojskemu delu zbirke. V objektu laboratorija je predvidena ureditev odprtega
oglednega depoja z restavratorskimi delavnicami. Z obnovo objektov na varovanem območju bivše železarne na
Ravnah bo razširjena turistična ponudba, omogočen bo razvoj ene ključnih kulturno turističnih točk v Občini Ravne
in v Koroški regiji. S tem bomo zagotovili zagon ene večjih ponudb muzeja industrijske in tehniške dediščine v
slovenskem prostoru ter ga vključili v slovensko in evropsko pot kulture železa.
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Stanje projekta
Z opustitvijo intenzivne proizvodnje v objektu stare krčilne kovačnice - štauharije ter v sosednjih najstarejših
objektih ravenske železarne so se sprostile površine oziroma objekti, v katerih bi bilo primerno urediti muzejsko
zbirko tehniške in industrijske dediščine železarstvo na Slovenskem. Ti objekti predstavljajo pomemben del stavbne
in tehniške dediščine železarske tradicije in so neločljivo povezani z razvojem železarstva in jeklarstva. Historično
območje sestavljata poleg štauharije še perzonal in laboratorij in je eden redkih avtentičnih industrijskih kompleksov
iz konca 19. in začetka 20. stoletja v Sloveniji. Celotno območje je železarna podarila v last in upravljanje občini
Ravne na Koroškem. Značilna arhitektura ter ohranjena delovna orodja in naprave uvrščajo to območje v seznam
naše najkvalitetnejše tehniške in industrijske dediščine. V kovačnici se je ohranilo delovno orodje iz časa nastajanja
železarske proizvodnje. Stanovanjski objekt - perzonal je ohranil prvotno podobo iz časa, ko so v njem stanovali
delavci tovarne. Objekti in kompleks so bili razglašeni za tehniški spomenik (EŠD7752). Celotno območje je v
postopku sprejemanja opredelitve za spomenik državnega pomena, katerega vrednote prav gotovo tudi ima, tako z
zgodovinskega kot s tehniškega in etnološkega vidika. V letu 2016 je bila obnovljena streha na laboratoriju in del
strehe nad muzejem Štauharija.

OB103-16-0006 – PREŽIHOVA BAJTA
Namen in cilj
Zamenjava dotrajane strešne kritine-šitlnov na Prežihovi bajti.
Stanje projekta
Vodstvo Koroškega muzeja nas je opozorilo o zelo slabem stanju strešne kritine na skednju pri Prežihovi bajti, saj
so že lani pred zimo izvedli določena začasna dela (prekritje s ponjavo), zaradi preprečitve zamakanja strešne
konstrukcije. Občinska uprava je že pridobila PGD dokumentacijo za rekonstrukcijo objekta, gradbeno dovoljenje
bo pridobljeno predvidoma do konca julija.

18039005 - Drugi programi v kulturi
OB103-15-0017 - VEČNAMENSKA DVORANA OŠ KJ-PODRUŽNICA
KOTLJE
Namen in cilj
Gradnja večnamenske dvorane OŠ Koroški jeklarji - podružnice Kotlje v površini 1.181,80m2.
Stanje projekta
Osnovna šola in vrtec v Kotljah nimata zagotovljenih ustreznih prostorskih pogojev za športno vadbo, s katerimi bi
hkrati zadostili tudi vsem potrebam vadbenih skupin športnih klubov, rekreativcev ter imeli možnost organizacije
športnih, zabavnih, družabnih in/ali kulturnih prireditev. Izdelana je izvedbena dokumentacija, pridobljeno gradbeno
dovoljenje in sklenjena pogodba za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi EKO sklada.

OB103-16-0010 - NARAVNA IN KULTURNA DOŽIVETJA GEOPARKA
KARAVANKE-RAVNE
Namen in cilj
Ureditev interpretacijskega centra Geoparka Karavanke; Razstava kulturno in turistični center Forma viva - Ravne;
Spominska postavitev - Muzej o Blažu Mavrelu in Koroških Bukovnikih; Označitev pohodne poti po Geoparku.
Projekt bo pomembno prispeval k večji prepoznavnosti kraja, razvoju turizma in k doseganju višje kulturne razvojne
stopnje posameznika kot celote.
Stanje projekta
Geopark je območje z izjemno geološko in geomorfološko dediščino, poleg le-te je v geoparku pomembna tudi
naravna in kulturna dediščina. Geopark Karavanke je marca 2013 postal del evropske (EGN) in globalne (GGN)
mreže Geoparkov pod okriljem organizacije Unesco. V letu 2016 je bila oddana vloga za pridobitev sredstev
sofinanciranja.
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18059001 - Programi športa
OB103-09-0020 - OBNOVA ZUNANJIH ŠPORTNIH OBJEKTOV IN
VZDRŽEVANJE
Namen in cilj
Lokalna skupnost v skladu z Zakonom o športu uresničuje javni interes na področju športa tako, da načrtuje, gradi in
vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.
Stanje projekta
Zunanji športni objekti spadajo v javno športno infrastrukturo občine Ravne na Koroškem. Z objekti upravlja Zavod
za šport, kulturo, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem. Na tej proračunski postavki so zagotovljena
sredstva za obnovo objektov, pripadajoče opreme in okolice zunanjih športnih objektov, s ciljem zagotavljanja
varnosti uporabnikov športnih površin.

OB103-16-0007 - PRENOVA STREH NA ŠPORTNEM DOMU (DTK)
Namen in cilj
Zamenjali bomo dotrajano strešno kritino (salonitko) na objektu DTK.
Stanje projekta
Strešna kritina je dotrajana in potrebna zamenjave.

OB103-17-0003 - PLEZALNI CENTER RAVNE
Namen in cilj
Namen projekta plezalni center je postaviti objekt v katerem bo velika plezalna stena, balvanska stena in
večnamenski prostor z garderobami in toaletnimi prostori ter spremljajočimi prostori. Glede na to da je v Sloveniji le
en namenski plezalni center (v Ljubljani), ter da je število rekreativnih plezalcev vsako leto v porastu, saj gre za
varen adrenalinski šport, je vedno večje povpraševanje za prosto vadbo športnega plezanja.
Stanje projekta
V Koroški regiji je okoli 18 klubov s okoli 3.000 člani. Od tega jih je plezalno aktivnih okoli 400. Prav tako je
veliko plezalcev, ki niso vključeni v klube. V Sloveniji je najbližji plezalni center v Ljubljani in v sosednji Avstriji v
Wolfsbergu, zato bi to bilo lokacijsko zelo ugodno za vse plezalce Koroške, prav tako bi zraven potegnili verjetno še
plezalce iz Savinjske regije in Štajerske. Navedena centra sta zelo dobro obiskana in poslujeta dobro. Plezanje je
šport in rekreacija, ki je v porastu. Gre se za rekreacijo vseh starostnih skupin, saj bi nudili vodene vadbe za vse
starostne skupine.

19029001 - Vrtci
OB103-16-0019 - INVESTICIJE V VRTCIH RAVNE
Namen in cilj
Zagotovitev prostorskih kapacitet v skladu z normativi, ki se s 1.7.2017 povečujejo.
Stanje projekta
Izdeluje se prostorska prevera obstoječih lokacij v smislu povečave obstoječih kapacitet.

20019001 - Urejanje sistema socialnega varstva
OB103-11-0012 - DOM STAREJŠIH RAVNE
Namen in cilj
Interes občine je zagotoviti institucionalno varstvo starejših v lastni občini. Gradnja domov je načeloma domena
države, ker pa so nacionalni cilji glede zagotavljanja kapacitet na področju institucionalnega varstva doseženi,
nadaljnjih vlaganj države v gradnjo domov za ostarele ni mogoče pričakovati. Namen projekta je zagotoviti objekt,
kapacitete 90 postelj, ki bi ga po izgradnji oddali v najem socialno-varstvenemu zavodu za izvajanje storitev
institucionalnega varstva.
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Stanje projekta
Na območju OE ZZZ Ravne na Koroškem deluje 5 javnih in 2 zasebna zavoda, ki nudijo 1016 mest za varstvo
starejših. Na območju UE Ravne trenutno deluje en zavod s kapaciteto 190 postelj, kar pomeni, da so kapacitete
zagotovljene za 4,24% oseb nad 65 let (cilj: 5%). Z izgradnjo objekta , v katerem bi delovala dislocirana enota enega
izmed obstoječih javnih zavodov, bomo zagotovili dodatnih 90 mest. Sredstva v proračunu 2017 so namenjena za
pripravo investicijske dokumentacije.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč
OB103-11-0014 - SANACIJA PLAZU KOREŠNIK
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za stabilizacijo in zaščito lokalne ceste pri kmetiji Korešnik. Na podlagi ugotovitev pristojnih
služb bo potrebno izvesti podporna objekta pod in nad cesto, za preprečitev nadaljnjega plazenja.
Stanje projekta
Ob neurju v letu 2009 sta se na tej cesti na dveh lokacijah pod kmetijo Korešnik sprožila dva usada. V letu 2010 je
bil izdelan sanacijski elaborat, sanacija pa je uvrščena v program odprave posledic naravnih nesreč 2010, vendar
država še ni zagotovila sredstev za realizacijo.

OB103-15-0015 - SANACIJA PLAZU NA DOVOZNI CESTI DO
STANOVANJSKEGA OBJEKTA TOLSTI VRH 28A
Namen in cilj
Sanacija drsečega terena in ureditev odvodnjavanja na dovozni cesti k stanovanjski hiši Tolsti vrh 28A.
Stanje projekta
Ob neurju v septembru 2014 je prišlo do sprožitve drsenja pobočja pod dovozno cesto do stanovanjske hiše Tolsti
vrh 28A. V letu 2014 je bila izdelana PZI dokumentacija, sanacija pa je uvrščena v program odprave posledic po
poplavah v septembru 2014. Izbran je izvajalec del, oddana je vloga za pridobitev sredstev državnega proračuna.

OB103-16-0008 - ZMANJŠEVANJE POSLEDIC NARAVNIH NESREČSANACIJA PLAZOV, USADOV
Namen in cilj
Sanacija posledic naravnih nesreč, ki bi se pojavile v letu 2017 in bi bile uvrščene v državni program odprave.
Stanje projekta
Sanacija posledic naravnih nesreč, ki bi se pojavile v letu 2017 in bi bile uvrščene v državni program odprave.

OB103-16-0020 - SANACIJA USADA NA LC350121 POD SMONKARJEM
Namen in cilj
Sanacija usada na LC 350121 pod kmetijo Smonkar .
Stanje projekta
Usad je nastal kot posledica neurij junija 2016 in bo uvrščen v program sanacije. V izdelavi je elaborat sanacije.

OB103-16-0021 - SANACIJA USADA NA JP850901 NAD KOREŠNIKOM
Namen in cilj
Sanacija usada na JP 850901 nad kmetijo Korešnik.
Stanje projekta
Usad je nastal kot posledica neurij junija 2016. V izdelavi je elaborat sanacije.

OB103-16-0022 - NADOMESTNI PROSENOV MOST V STROJNSKI REKI
Namen in cilj
Sanacija posledice naravne nesreče - poplave 25. in 27.6.2016.
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Stanje projekta
Ob neurju v juniju 2016 je narasel Zelenbreški potok poškodoval Prosenov most do te mere, da je potrebna
nadomestna gradnja. V letu 2016 je bila ocenjena škoda in objekt je bil vnesen v aplikacijo AJDA. Izdelana je bila
PZI dokumentacija, sanacija pa je uvrščena v program odprave posledic.

OB103-16-0023 - NADOMESTNI MOST PRI MLADINSKEM DOMU V
STROJNSKI REKI
Namen in cilj
Sanacija posledice naravne nesreče - poplave 25. in 27.6.2016 .
Stanje projekta
Ob neurju v juniju 2016 je narasel Zelenbreški potok poškodoval most pri Mladinskem domu do te mere, da je
potrebna nadomestna gradnja. V letu 2016 je bila ocenjena škoda in objekt je bil vnesen v aplikacijo AJDA.
Izdelana je bila PZI dokumentacija, sanacija pa je uvrščena v program odprave posledic.
Sredstva za morebitne naravne nesreče.
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VII. NAČRT NAB AV IN GRADE NJ

Na podlagi 25. člena Zakona o javnih financah župan Občine Ravne na Koroškem predlaga nakup:

I.

Nakup opreme

1. Nakup pisarniškega pohištva

5.650

€

2. Nakup opreme za tiskanja in razmnoževanje

1.000

€

3. Nakup telekomunikacijske opreme

1.000

€

4. Nakup avdiovizualne opreme

8.000

€

5. Nakup druge opreme in napeljav

500

€

SKUPAJ

16.150

€
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VIII. KADROVSKI NAČRT

Na podlagi drugega in petega odstavka 22. člena, 44. in 45. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS št. 63/2007-Uradno prečiščeno besedilo, 65/08 – ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12
– ZUJF, v nadaljevanju: ZJU), se podaja občinskemu svetu Občine Ravne na Koroškem
KADROVSKI NAČRT ZA LETI 2017 IN 2018

Opis

Število
Število zasedenih Predvideno število Predvideno
delovnih mest na zasedenih delovnih število
sistemiziranih
delovnih mest po 01.06.2017
mest na 31.12.2017 zasedenih
veljavnem
delovnih mest
na 31.12.2018
pravilniku
Funkcionar
1
1
1
občine –župan
/
Funkcionar
1
1
1
občine podžupan /
Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju
URADNIKI NA POLOŽAJU

Direktor občine
(Sekretar)
Vodja
urada
župana
(Sekretar)
Vodja urada za
razvoj
in
investicije
(Sekretar)
Vodja urada za
proračun
in
finance
(Sekretar)
Vodja Urada za
operativne
in
splošne zadeve
(podsekretar)

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
4,5
1
0,5

1
5,5
0
0,5

1
5,5
0
0,5

URADNIKI
Podsekretar
Višji svetovalec
Svetovalec
Vodja
Medobčinskega

1
5,5
1
0,5
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redarstva občin
Mežiške doline
(višji
svetovalec)
Višji svetovalec
(Organ skupne
občinske uprave
občin Mežiške
doline)
Svetovalec
(Organ skupne
občinske uprave
občin Mežiške
doline)
Podsekretar
(organ skupne
občinske
uprave)
Občinski redar
III
(organ skupne
občinske
uprave)

5

5

5

5

4

2

4

4

1

0

1

1

2

1

2

2

STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI
Poslovni
sekretar VI
Tajnica
funkcionarja V
Administrator V
Finančnik VII/1
Računovodja
VII/2-III
Računovodja
VII/2 - II
Finančnik V
Analitik VII/2-II
Nadomeščanje
začasno
odsotnega
uslužbenca

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
0

1
0
1

1
0
1

1

0

0

0

1
1
1
1
0,5
0,5
ZAPOSLITEV ZA DOLOČEN ČAS
/
0
3

1
0,5
0

Obrazložitev:
Skupaj s proračunom za tekoče leto se v skladu s 43. členom ZJU predloži občinskemu svetu tudi
predlog kadrovskega načrta. V kadrovskem načrtu se navede število zaposlenih na dan 31. december
preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12. za tekoče leto in predlog dovoljenega
števila zaposlenih za naslednje proračunsko leto. Usklajen kadrovski načrt s sprejetim proračunom
sprejme župan v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna.
Stran 43 od 59

V občinski upravi je zaposlenih na dan 01.06.2017 16 uslužbencev za nedoločen čas, od tega 2
uslužbenca s polovičnim delovnim časom. Od 16-ih uslužbencev so 4 uradniki na položaju, 6,5
uradnikov in 5,5 strokovno tehničnih delavcev.
Na skupni občinski upravi je na dan 1.6.2017 zaposlenih 9,5 uslužbencev. Od 9,5 uslužbencev je 1
uslužbenec premeščen iz Občine Prevalje, 3 iz Občine Mežica, 2 iz Občine Črna na Koroškem in 2
iz Občine Ravne na Koroškem. Hkrati pa sta na skupni občinski upravi zaposlena še 1 občinski redar
in 0,5 vodje Medobčinskega redarstva.
V letu 2017 se na skupni občinski upravi predvideva zaposlitev 3 uradnikov in sicer 1 občinskega
redarja, 1 projektnega vodje, ki bo premeščen iz Občine Prevalje in 1 svetovalca, ki bo premeščen iz
Občine Črna na Koroškem. Občine Mežiške doline so ustanovile organ skupne občinske uprave. S
spremembo zakonodaje se povečuje pristojnost in širi dejavnost, ki jo pokriva občinsko redarstvo. 1
redar ne zmore pokrivati območja 4 občin, saj njegovo delo obsega tako delo na terenu kot tudi
pisarniško delo.
Kar se tiče zaposlitve projektnega vodje na skupni občinski upravi, pa gre za nadomestitev
uslužbenca, ki je podal odpoved delovnega razmerja.
Za pokrivanje stroškov uslužbencev na skupni občinski upravi je predvideno 50 % sofinanciranje s
strani države.
V kadrovskem načrtu se predvidi tudi najvišje možno število vajencev, dijakov in študentov na
praktičnem pouku ali na podobnem teoretičnem usposabljanju. Predlagamo, da se to število ne omeji
v absolutne smislu, saj dijaki in študentje zelo težko dobijo delodajalca, ki bi jih bil pripravljen sprejeti
v okviru obveznega praktičnega usposabljanja. Tudi številne izobraževalne ustanove na Občino
naslavljajo prošnje za sprejem njihovih dijakov oziroma študentov na obvezno usposabljanje. Tako
predlagamo, da imajo pri tem delu izobraževalnega programa prednost dijaki in študentje s stalnim
prebivališčem na območju občine Ravne na Koroškem in, da v občinski upravi istočasno nista na
praktičnem usposabljanju več kot dva dijaka oziroma študenta. Sredstva za plačilo obvezne prakse
dijakov in študentov se zagotovijo iz proračunske postavke »Študentsko delo in obvezna praksa«.
Za nadomeščanje začasno odsotnega uslužbenca zaposlenega na skupni občinski upravi občin
Mežiške doline na uradniškem delovnem mestu »Svetovalec III« se zaposli 1 uslužbenca za določen
čas. Prav tako pa se za predvideno projektno delo, ki je začasne narave, predvidita v okviru skupne
občinske uprave še dve zaposlitvi za določen čas.

Veljavnost:

Občina Ravne na Koroškem
Župan
dr. Tomaž ROŽEN
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IX. NAČRT PRODAJE FINANČNE GA PRE M OŽE NJ A
T E R PRIDOB IVANJA IN RAZP OL AGANJA Z
NE PRE MIČNIM IN PRE MIČNIM PREM OŽE NJ EM
OB ČINE

Stran 45 od 59

I.
V skladu s 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/2013 – ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU1I, 14/2015 –
ZUUJFO in 76/2015 - v nadaljevanju: Zakon) ter 6. in 7. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in
58/2016 – v nadaljevanju: Uredba) se z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem in načrtom
ravnanja s premičnim premoženjem določi pridobivanje in razpolaganje z nepremičnim ter
premičnim premoženjem Občine Ravne na Koroškem za leto 2017.
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem je sestavljen iz načrta pridobivanja nepremičnega
premoženja, načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Načrt ravnanja s premičnim
premoženjem je sestavljen iz načrta pridobivanja in načrtom razpolaganja s premičnim
premoženjem.

II.
V skladu s četrtim odst. 11. čl. Zakona, Občinski svet Občine Ravne na Koroškem pooblašča
župana, da lahko sprejme dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za posamezni
pravni posel, ki po izkustveno ocenjeni vrednosti ne presega 10.000,00 €.
V primeru spremenjenih prostorskih potreb v lokalni skupnosti, ki jih ni bilo mogoče določiti ob
pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ko
je potreben hiter odziv, se lahko sklepajo pravni posli, ki v veljavnem načrtu ravnanja niso bili
predvideni.
Skupna vrednost poslov iz prejšnjega odstavka, ne sme presegati 20% vrednosti načrtov iz prvega
odstavka tega člena.

III.
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem in Načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme
Občinski svet skupaj s predlogom proračuna.
Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem in poročilo o realizaciji načrta
ravnanja s premičnim premoženjem predloži župan Občinskemu svetu skupaj z zaključnim
računom proračuna.
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IV.
Z načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ravne na Koroškem se zagotavljajo
sredstva v proračunu Občine Ravne na Koroškem v skladu s sprejetim proračunom, bodočim
investitorjem pa se zagotovi ustrezna količina stavbnih zemljišč za gradnjo poslovnih in
stanovanjskih gradenj na območjih, kjer je takšna gradnja podprta z ustreznimi prostorskimi akti,
lastnikom obstoječih gradbenih parcel pa se omogoči zaokrožitev le teh v skladu z Zakonom in
Uredbo.

V.
Pred razpolaganjem s posameznim nepremičnim premoženjem lokalne skupnosti mora njegovo
vrednost oceniti pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki je imenovan na podlagi
zakona, ki ureja revidiranje, ali zakona, ki ureja sodišča.
Premoženje se ne sme prodati ali menjati pod ocenjeno vrednostjo, razen iz razlogov navedenih v
Zakonu.
Pri razpolaganju z nepremičnim premoženjem se ravna v skladu z načeli, ki zagotavljajo
transparentnost, gospodarnost in javnost postopkov in spoštujejo načela enakega obravnavanja
strank, z metodami, ki omogočajo najboljše ekonomske učinke.

VI.
Z načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem se načrtuje prodaja zemljišč navedenih v
ocenjeni vrednosti 900.000,00 € (tabela 1) in prodaja stavb in delov stavb v ocenjeni vrednosti
1.346.697,80 € (tabela 2).

VII.
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja zajema pridobivanje nepremičnin zaradi realizacije
investicij, urejanja premoženjskih razmerij na nepremičninah v zasebni lasti, kjer poteka javna
infrastruktura v skladu z zakonom o javnih cestah in drugimi predpisi.
V načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se načrtuje pridobitev zemljišč v ocenjeni
vrednosti cca. 1.000.000,00 € (tabela 3) in pridobitev objektov v vrednosti 712.000,00 € (tabela
4).
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VIII.
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja premičnega premoženja in
načrt razpolaganja s premičnim premoženjem.
V Načrtu pridobivanja premičnega premoženja se predvideva nakup motornega vozila v vrednosti
2.000,00 € (tabela 5) in načrt razpolaganja s premičnim premoženjem pa zajema prodajo
infrastrukture v višini 253.076,00 € (tabela 6).
IX.
Tabele so kot priloge sestavni del Načrta ravnanja z nepremičnim in s premičnim premoženjem
Občina Ravne na Koroškem za leto 2017.
Številka: 478-0051/2017
Datum:

Pripravila:
Občina Ravne na Koroškem

Irena Došen

župan

Višja svetovalka III

dr. Tomaž ROŽEN
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Tabela 1: ZEMLJIŠČA

PARCELNA
Št. ŠTEVILKA
1156/16
1156/17
1143/2
1144
1142/2
1056/1
1056/2
1056/3
1055

IME IN ŠIFRA
KATASTRSKE
OBČINE
882 - Ravne
882 - Ravne
882 - Ravne
882 - Ravne
882 - Ravne
882 - Ravne
882 - Ravne
882 - Ravne
882 - Ravne

996/1

882 - Ravne

zbiranje ponudb,
cca. 15 €/m2 neposredna pogodba

882 - Ravne
882 - Ravne
882 - Ravne
882 - Ravne
882 - Ravne
882 - Ravne
882 - Ravne
882 - Ravne
882 - Ravne
882 - Ravne

cca. 15 -20
€/m2
cca. 13 €/m2
cca. 13 €/m2
cca. 13 €/m2
cca. 13 €/m2
cca. 13 €/m2
cca. 13 €/m2
cca. 13 €/m2
cca. 20 €/m2
cca. 13 €/m2

javno zbiranje ponudb
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba

882 - Ravne
882 - Ravne
882 - Ravne
882 - Ravne

12,15 €/m2
cca. 13 €/m2
cca. 13 €/m2
cca. 15 €/m2

neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba

996/8, 995/1,
995/2, 996/2, 994
996/12
944
958
960/1
996/10
980
964/7, 964/8
867/4
979/2
955/3, 955/4,
955/5
956
991/2
448

542/1, 543/1,
543/6, 559/1, 560,
548, 551,
882 - Ravne

ORIENTACIJSKA
VREDNOST
cca. 15 €/m2
cca. 15 €/m2
cca. 15 €/m2

METODA
RAZPOLAGANJA
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba

cca. 15 €/m2
cca. 15 €/m2
cca. 15 €/m2
cca. 15 €/m2
cca. 15 €/m2

neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba

cca. 2,16 €/m2 neposredna pogodba

369/10, 369/9,
369/8, 369/12,
371/3, 370/10,
370/13, 370/14
423/3, 423/10

882 - Ravne
882 - Ravne

cca. 30 €/m2 neposredna pogodba
25-30 €/m2 neposredna pogodba

1025, 1026, 1027,
1028, 1029/1,
1030/1,1030/3,
1031/1, 1039
559/1
118

882 - Ravne
882 - Ravne
882 - Ravne

cca. 20 €/m2 javno zbiranje ponudb
cca. 17 €/m2 neposredna pogodba
cca. 15 €/m2 neposredna pogodba
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EKONOMSKA
UTEMELJENOST

parc. št. 548 in
551, k. o. Ravne
sta v solastnini

1156/5
1156/7

882 - Ravne
882 - Ravne

cca. 15 €/m2 neposredna pogodba
cca. 15 €/m2 neposredna pogodba

576/7
1225/2, 1225/7
318/8
255/4
801/11
791/5
795/16
391/7
1202/12
1127/6

882 - Ravne
882 - Ravne
882- Ravne
882- Ravne
882 - Ravne
882 - Ravne
882 - Ravne
882 - Ravne
882 - Ravne
882 - Ravne

cca. 19 €/m2
cca. 18 €/m2
cca 18 €/m2
24 €/m2
24 €/m2
24 €/m2
24 €/m2
20 €/m2
cca. 30 €/m2
cca. 25 €/m2

792/22, 792/23
del 60/1, 67, 58,
73
442/4
448
1226/2, 1126/14

javna dražba, zbiranje
ponudb
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba

882- Ravne

cca. 20 €/m2 neposredna pogodba
cca 15 €/m2 neposredna pogodba
cca.15 €/m2 neposredna pogodba
cca. 10 €/m2
25 €/m2 neposredna pogodba

161/5

882 - Ravne
882 - Ravne
882 - Ravne
882 - Ravne
895 - Preški
vrh
895 - Preški
vrh

36/15, 36/13,
36/12,

894 - Navrški
vrh

javna dražba, zbiranje
cca. 18 €/m2 ponudb

102/11, 102/13,
102/16

883 - Dobja
vas
883 - Dobja
vas
883 - Dobja
vas
883 - Dobja
vas
883 - Dobja
vas
883 - Dobja
vas
883 - Dobja
vas

273/4

182/1
182/156
136/2
210/6, 210/5
271/31, 271/32
5/8,

5/5,

883 - Dobja
vas

cca. 18 €/m2 neposredna pogodba
cca. 13 €/m2 neposredna pogodba

cca. 20 €/m2 neposredna pogodba
cca. 18 €/m2
zbiranje ponudb
20 €/m2
neposredna pogodba
cca. 21 €/m2 zbiranje ponudb
cca.18 €/m2 neposredna pogodba
25 €/m2 neposredna pogodba
25 €/m2 javno zbiranje ponudb
oziroma neposredna
pogodba
25,75 €/m neposredna pogodba

87/5
317/55,
317/6
326/4, 326/5
326/9

896 - Kotlje
896 - Kotlje
896 - Kotlje
896 - Kotlje
896 - Kotlje

funkcionalno
zemljišče

20 €/m2
cca. 16 €/m2
cca. 16 €/m2
cca. 16 €/m2
cca. 16 €/m2

neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
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funkcionalno
zemljišče

322/1, 322/2,
323/11
323/13
331/19, 331/18
331/16, 331/14
331/17
336/5
338/4
336/7
336/3
337
338/4,
341/1
341/2
342/1,
353/10
374, 375, 376, 377,
378, 379, 407, 419,
420, 421, 425,
431/2, 436, 438/2,
434/1, 434/2,
435/1, 435/2,
437/1, 437/2,
439/3, 439/4,
442/1, 442/2,
430/3, 430/4
761/2, 761/3
495/120
495/121
495/122
495/123
495/124
495/125
495/128
495/129
495/108
495/106
495/81
495/83

896 - Kotlje
896 - Kotlje
896 - Kotlje
896 - Kotlje
896 - Kotlje
896 - Kotlje
896 - Kotlje
896 - Kotlje
896 - Kotlje
896 - Kotlje
896 - Kotlje
896 - Kotlje
896 - Kotlje
896 - Kotlje
896 - Kotlje
896 - Kotlje

cca. 16 €/m2
cca. 16 €/m2
cca. 16 €/m2
cca. 16 €/m2
cca. 16 €/m2
cca. 16 €/m2
cca. 16 €/m2
cca. 16 €/m2
cca. 16 €/m2
cca. 16 €/m2
cca. 16 €/m2
cca. 16 €/m2
cca. 16 €/m2
cca. 16 €/m2
cca. 16 €/m2
cca. 16 €/m2

neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba

896 - Kotlje
897 - Podgora
897 - Podgora
897 - Podgora
897 - Podgora
897 - Podgora
897 - Podgora
897 - Podgora
897 - Podgora
897 - Podgora
897 - Podgora
897 - Podgora
897 - Podgora
897 - Podgora

cca. 16 €7m2
cca. 16 €/m2
cca. 17 €/m2
cca. 17 €/m2
cca. 17 €/m2
cca. 17 €/m2
cca. 17 €/m2
cca. 17 €/m2
cca. 17 €/m2
cca. 17 €/m2
cca. 17 €/m2
cca. 17 €/m2
cca. 10 €/m2
cca. 10 €/m2

metode razpolaganja
v skladu z zakonom
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba

421/5, 730/10,
730/11, 730/9
430/7, 800/1,
800/2, 802/3,
802/5
495/84

897 - Podgora

cca. 17,73
€/m2 neposredna pogodba

897 - Podgora
897 - Podgora

cca. 9,8 €/m2 neposredna pogodba
cca. 10 €/m2 neposredna pogodba

446/1

878 - Tolsti
vrh

cca. 15 €/m2 neposredna pogodba
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446/40
446/41
453/17
461/4
461/11
460/19
480/14
1139/16, 1139/17
1139/18, 1139/19
1367/1, 1367/4,
1367/5
1367/3
644/7
1121/1
778/7
1368/2, 1368/1
1140/1
890/6, 890/7,
889/5
885/1
885/2
885/3
885/5
904/6
508/6, 510/1

878 - Tolsti
vrh
878 - Tolsti
vrh
878 - Tolsti
vrh
878 - Tolsti
vrh
878 - Tolsti
vrh
878 - Tolsti
vrh
878 - Tolsti
vrh
878 - Tolsti
vrh
878 - Tolsti
vrh
878 - Tolsti
vrh
878 - Tolsti
vrh
878 - Tolsti
vrh
878 - Tolsti
vrh
878 - Tolsti
vrh
878 - Tolsti
vrh
878 - Tolsti
vrh
880 - Brdinje
880 - Brdinje
880 - Brdinje
880 - Brdinje
880 - Brdinje
880 - Brdinje
880 - Brdinje
SKUPAJ:

cca. 15 €/m2 neposredna pogodba
cca. 15 €/m2 neposredna pogodba
cca. 15 €/m2 neposredna pogodba
cca. 15 €/m2 neposredna pogodba
cca. 15 €/m2 neposredna pogodba
cca. 15 €/m2 neposredna pogodba
cca. 15 €/m2 neposredna pogodba
cca. 15 €/m2 neposredna pogodba
cca. 15 €/m2 neposredna pogodba
cca. 15 €/m2 neposredna pogodba
cca. 15 €/m2 neposredna pogodba
cca. 15 €/m2 neposredna pogodba
cca. 5 €/m2 neposredna pogodba
cca. 5 €/m2 neposredna pogodba
cca 5€/m2 neposredna pogodba
cca. 15 €/m2 neposredna pogodba
cca. 12 €/m
cca. 14 €/m2
cca. 14 €/m2
cca. 14 €/m2
cca. 5 €/m2
cca. 14 €/m2
cca. 14 €/m2
900.000,00 €

neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba

Opomba: Ekonomska utemeljenost je obrazložena v IV. točki Načrta ravnanja z nepremičnim in s premičnim
premoženjem.
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Tabela 2: OBJEKTI

IME IN ŠIFRA
ID OZNAKA STAVBE KATASTRSKE ORIENTACIJSKA METODA
Št. OZ. DELA STAVBE
OBČINE
VREDNOST €
RAZPOLAGANJA
882-102-2, 882102-3, 882-102-4 Gledališka pot 4 in
6

stanovanja
Rimski vrelec - z
zemljišči

MPIK PC Ravne,
883-585-3, 883585-4 in 883-585-5

objekt Kotlje 45

EKONOMSKA
UTEMELJENOST

882 - Ravne

stavba se ne
potrebuje za
JAVNO ZBIRANJE izvajanje nalog
197.000,00 PONUDB
občine

882 - Ravne,
896 - Kotlje

predvidena
prodaja 8
stanovanj oddanih
JAVNO ZBIRANJE v najem za
306.697,80 PONUDB
nedloočen čas

896 - Kotlje

nepremičnin
občina ne
potrebuje za
JAVNO ZBIRANJE izvajanje svojih
nalog
400.000,00 PONUDB

883 - Dobja
vas

s prodajo
JAVNO ZBIRANJE omogoča razvoj
390.000,00 PONUDB
podjetništva

896 - Kotlje
SKUPAJ:

stanovanja
JAVNO ZBIRANJE oddana v najem
50.000,00 PONUDB
za nedoločen čas
1.346.697,80
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Tabela 3: ZEMLJIŠČA

OKVIRNA OKVIRNA
Št. LOKACIJA VELIKOST
Cesta
4m2
Duler Sele Podgora
Cesta
Duler Cofl

zemljiške parcele št. 731/5, 787/11, 418/4,
787/12, 418/5, vse k. o. Podgora

Cesta
Anjžik Prikeržnik

1700 m2

Cesta
Šrob Mrakova
lipa Dobrije

1377 m2

Cesta
Dobrije
Pločnik
Volmajer
Cesta
Čečovje Šrotnek

zemljiška parcela številka: 878 - 648/1,
640/2, 648/2, 652/7, 640/4, 640/5, 634,
637, 638, 1136/1,639, 619/3, 620/4,
620/7, vse k.o. Tolsti vrh

17,73 €/m2

2 €/m2 menjava zemljišč

2 €/m2
zemljiška parcela številka: 879-322/23,
336/26, 336/1, 321/1, 324/7, vse k.o.
Koroški Selovec

468 m2 zemljiška parcela številka: 879-3/1, 45/1,
47/2, 43, 60/1 60/2, 441, vse k.o. Koroški
Selovec
153 m2
zemljiška parcela številka: 882-444/2,
452/2, 455/5, vse k.o. Ravne
16.788
zemljiška parcela številka: 882- 1063, k.o.
m2
Ravne;
zemljiška parcela številka:

Cesta
399 m2
Janeče Krivograd
Kolesarsk 2.130 m2
a pot
Ravne
Cesta
Videtič

VRSTA NEPREMIČNINE
zemljiška parcela številka: 897 793/2,794/2,795/2,793/4,795/3,796/5,79
6/4, vse k. o. Podgora

PREDVIDENA EKONOMSKA
SREDSTVA € UTEMELJENOST
9,80 €/m2

10 m2

Cesta
1000 m2
Komajšte
r

894-69/4, 67/6, 67/9, vse k.o. Navrški vrh;
zemljiška parcela številka: 895-126, 132/4,
132/1, 322, 493, 315/1, 316, 132/2, vse
k.o. Preški vrh;
zemljiška parcela številka: 897-15, 16, 18,
19/1, 19/2, vse k.o. Podgora
zemljiška parcela številka: 882-564/1,
568/10, 569/10, 570/10, 573/1, 570/8,
573/11, 573/16, 574/1,573/12, 584/4,
584/8, 584/7, 584/6, 583/2, vse k.o. Ravne
zemljiška parcela številka: 882 -1202/7,
899/2, 1202/8, 899/3, 899/4, 899/5, 921,
920,vse Ravne
zemljiška parcela številka: 882- 1141/0 in
1142/3, k.o. Ravne
zemljiške parcele številke: 872-358/2,
363/5, 363/7, 363/9 vse k.o. Zelen breg
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2 €/m2

15 €/m2
5 €/m2

15 €/m2

15 €/m2

15 €/m2

BREZPLAČEN
PRENOS NA
OBČINO

Avtobusn 150 m2
a postaja
Štrikar

zemljiške parcele številke: 878-452/46, k.o
Tolsti vrh

cca. 25 €/m2

Prosen obnova
mosta
Cesta
Broman

zemljiške parcele številke: 878-1143/1,
408/3, vse k.o Tolsti vrh; 877 -549/1, k. o.
Stražišče
zemljiške parcele številke: 877-186/5,
183/2, 184/2, 218/4, 219/4, 218/2, vse
k.o. Stražišče
zemljiške parcele številke: 872-347/0,
348/0 in 355/1, vse k.o. Zelen breg

12 €/m2

Cesta
Borovnik

3000 m2

1000 m2

2 €/m2

BREZPLAČEN
PRENOS NA
OBČINO

Pridobite 724m2
v
zemljišča
v k. o.
Podgora
Cesta
4694m2
Zadnji
dinar Strojna

zemljiške parcele 321/1, 366/1, 721, k. o.
897 - Podgora

5,5 €/m2

zemljiške parcele številke: 324/3, 326/2,
435/2, 437/4, 440/2, k. o. 871 - Strojna

2 €/m2

Kolesarsk
a pot
Dobrije

zemljiške parcele številke: 732/1, 737/1,
737/2, 1354, k. o. 878 - Tolsti vrh; 64/1,
65, 99/2, k. o. 879 - Koroški Selovec; 37,
1198, k. o. 882 - Ravne

8 €/m2

Pridobite
v zemljišč
cesta v
naselju
Brdinje

zemljiške parcele št. : 499, 501, 503,
505/12, 505/11, 505/10, 505/9, 505/8,
877/1, k. o. 880 - Brdinje

brezplačen
prenos na
občino

640m2

Pridobite
v zemljišč
- Žunko

948m2
Pridobite
v zemljišč
zemljiško
knjižna
ureditev
pešpoti
Strojnska
reka
376m2
Cesta
Zavodnik
Meležnik

zemljiške parcele št. 449, 453, 454, k. o.
882 - Ravne

80.000,00 € Opomba:
Nepremičnine
sestavljajo objekt
in zemljišča.
Občina lastnik
13/54

zemljiške parcele št. 1278/1 in št. 1278/2,
k. o. 878 - Tolsti vrh

8 €/m2

zemljiške parcele št. 1177, k. o. Ravne;
1240/2, 1221/7, 1230/2, 1231/1, 1233/1,
1221/7, 1241, 1228, 1221/1, k. o. Tolsti
vrh;

10 €/m2

Stran 55 od 59

Odkup na
Brdinjah del ceste 33m2
Kanalizaci
ja

zemljiška parcela št.: 80/3, k. o. 880 Brdinje

12 €/m2

zemljiške parcele št.:79/0, 80/0, k. o. 882Ravne; 300/2, 895 - Preški vrh; 452/37,
452/38, k.o. 878 - Tolsti vrh

10 €/m2

ČN Dobja
vas

zemljiške parcele št.: 21/5, 22/6,
80/1,23/3 k. o. 883 - Dobja vas; 507/0,
535/0, 537/0, 849/8, 850/1, k. o. 882 Ravne; 1278/4, 1278/5, 1278/1, 1278/2,
1270/2, 1290/3, 644/4, 643/4, 643/5,
641/7, 640/3, 641/4, 641/8,645/8, 485/7,
k. o. 878 - Tolst vrh; 167/5, 167/6, k. o.
895 - Preški vrh

20 €/m2

Pridobite
v zemljišč
v PC
Dobja vas
Pridobite
v zemljišč
v k. o.
Kotlje
Ureditev
javnih
površin Strojna
Pridobite
v zemljišč
v k. o.
Ravne Pigl Kotula
Pridobite
v delov
zemljišč
za LC
350171
Cesta
Podpečni
k – Rimski
vrelecIvarčko
jezero –
Koča na
Naravskih
ledinah
Pridobite
v zemljišč
za LC
350121
Cesta
DobrijeKoroški

zemljiška parcela št. 84/17, k. o. 883 Dobja vas

25 €/m2

zemljiška parcela št. 182/2, k. o. 896 Kotlje

10 €/m2

1161m2

49m2
zemljiška parcela št.: 63/2 k. o. Suhi vrh

5 €/m2

zemljiška parcela št. 79, 71, 70, 69, 68, k.
o. 882- Ravne

5 €/m2

zemljiške parcele št. 115, 141/1 in 141/2,
k. o. 898 - Uršlja gora

5 €/m2

zemljiške parcele št. 372, 373, 375, 384/1,
384/2, 412, 410, 398, 409/1, 409/3, 393/1,
394, k. o. Koroški Selovec

5 €/m2

2597m2

cca 2500
m2

cca 4000
m2

cca
4900m2
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SelovecBrdinje
Pridibitev
zemljišč v
k. o.
Tolsti vrh cca.
- Žmolak 1089m2
Pridobite
v zemljišč
v k. o.
Tolsti vrh
Pridobite
v zemljišč
v k. o.
Dobja vas
- Zagrad
Pridobite
v zemljišč
v k. o.
Brdinje Kefrov
mlin
Pridobite
v
zemljišča
cesta
Rožej Brdinje
Pridobite
v zemljišč
cesta
Brdinje Koroški
Selovec Dobrije
Pridobite
v
zemljišča
v k. o.
Navrški
vrh
Pridobite
v zemljišč
v k. o.
Ravne Janeče

zemljiške parcele št.: 1321/3 in 1322/3

4 €/m2 menjava zemljišč

zemljiške parcele št. 789/1, 769/4, 778/5,
778/1, k. o Tolsti vrh

5 €/m2

zemljiške parcele št. 195/4,
186/8,193/5,195/5,193/6,194/10,195/7,1
94/8,177/5,177/8,177/9, 194/13,194/12,
k. o. Dobja vas; zemljiške parcele št.
705/1, 688/1, 704/15, k. o. Zagrad
zemljiške parcele št.: 49/1, 51/1, k. o.
Brdinje; zemljiška parc. št. 184/18, k. o.
Preški vrh

17 €/m2

zemljiške parc. št. 97/14, 97/13, 94/4,
94/5, 94/6, k. o. Brdinje

12 €/m2

cca.
690m2

zemljiške parcele št. 457/1, 435, 436, 419,
868/2, 446/2, 417/2, 441/3, 413/3, 413/2,
k. o. Brdinje

5 €/m2

zemljiška parcela št. 443, k. o. 894 Navrški vrh

5 €/m2

zemljiške parcečle št. 546, 547, 550, k. o.
Ravne

5 €/m2

cca
400m2
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Pridobite
v
zemljišča
v k. o.
Ravne

zemljiška parcela št. : 447, 1161/1, k. o.
Ravne

10 €/m2

1.000.000,00
€

SKUPAJ:

Opomba: Ekonomska utemeljenost pridobivanja je utemeljena v VII. točki Načrta ravnanja z
nepremičnim in s premičnim premoženjem Občine Ravne na Koroškem za leto 2017.
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Tabela 4: OBJEKTI
VRSTA
Št. OKVIRNA LOKACIJA OKVIRNA VELIKOST NEPREMIČNINE
stavba cca. 600m2, stavba s
parc. št. 92/5 v k. o. zemljišče cca.
funkcionalnim
Kotlje
855m2
zemljiščem

Rimski vrelec
Ravne, Dobja vas

od 30m2 - 60m2

stavba s
funkcionalnim
zemljiščem
8-10 stanovanj

Grad Javornik

stavbišča in
zemljišča -9535m2

stavba z
zemljišči

Žunko - parc. št.
449, 453 in 454, k.
o. Ravne

948m2

Zemljišča z
objektom

parc. št. 422/2 v k.
o. Ravne

stavba z
zemljiščem

stavba z
zemljiščem
SKUPAJ:

PREDVIDENA EKONOMSKA
SREDSTVA € UTEMELJENOST
150.000,00 € V objektu se
nahaja Kulturni
dom Kotlje
100.000,00 €
vračilo dela
kupnine
200.000,00 €
100.000,00 € nepremičnine
strateškega
pomena
80.000,00 €
občina solastnik
13/54
nepremičnin; so
strateškega
pomena
82.000,00 € Ureditev
mestnega jedra
712.000,00 €

Tabela 5: MOTORNA VOZILA

VRSTA
ZAP.
PREMIČNEGA OKVIRNI OBSEG PREDVIDENA
ŠTEVILKA PREMOŽENJA PREMIČNIN
SREDSTVA € EKONOMSKA UTEMELJENOST

motorno kolo

1
SKUPAJ:

zagotovitev boljše mobilnosti
za izvajanje nalog občinskega
2.000,00 redarja
2.000,00

Tabela 6: Objekti

Št.

VRSTA
PREMIČNEGA
PREMOŽENJA

OKVIRNI OBSEG PREDVIDENA EKONOMSKA
PREMIČNIN
SREDSTVA € UTEMELJENOST

Industrijski
vodovod hladilne
vode za potrebe
Železarne Ravne

1
SKUPAJ:

253.076,00
253.076,00
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