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1. rebalans  proračuna za leto 2021 

 

  

 
Občina Radlje ob Dravi 

 

  

UVOD 

 
Priložen je osnutek prvega rebalansa Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2021. Proračun 
Občine Radlje ob Dravi za leto 2021 je bil sprejet na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Radlje 
ob Dravi, dne 22. februarja 2021.  
 
1. rebalans  proračuna Občine Radlje ob Dravi vsebuje: 

- I. Splošni del, 
- II. Posebni del, 
- Načrt razvojnih programov 2021 - 2024, 
- Obrazložitev 1. rebalansa proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2021. 

 
Splošni del rebalansa proračuna sestavljajo izkazi rebalansa proračuna in so naslednji: 

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

 
V posebnem delu proračuna je prikazana vsebina porabe javnofinančnih sredstev v finančnih 
načrtih posameznih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke in druge izdatke delovanja, 
predstavljene po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih. 
Podprogrami so razdeljeni na posamezne proračunske postavke, ter na konte. Pri pripravi 
proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Prejemki in izdatki 
občinskega proračuna se izkazujejo po naslednjih klasifikacijah: 

- Institucionalni (kdo porablja proračunska sredstva), 
- Ekonomski (kaj se plačuje iz javnih sredstev), 
- Funkcionalni (razdelitev izdatkov po posameznih funkcijah občine). 

 
Rebalans proračuna je v tabelah pripravljen tako, da vsebuje naslednje podatke: 

- Zaključni račun za leto 2020, 
- Sprejet proračun za leto 2021, 
- Veljavni proračun za leto 2021, ki je bil pripravljen ob polletnem poročilu, po sprejetih 

prerazporeditvah na proračunskih postavkah med glavnimi programi v okviru področja 
proračunske porabe (samo v posebnem delu), 

- Rebalans 1 proračuna za leto 2021, 
- Indeks – prikazuje odstotek rebalansa proračuna v primerjavi z veljavnim proračunom. 

 
S predlogom rebalansa se usklajujejo vrednosti projektov, s katerimi je Občina Radlje ob Dravi 
kandidirala na raznih razpisih in bila uspešna pri njihovem sofinanciranju. V predlogu rebalansa 
so upoštevane nekatere korekcije proračunskih postavk, s katerimi je ponovno zagotovljeno 
ravnotežje proračuna. 
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Občina Radlje ob Dravi 

 

  

POVZETEK REBALANSA PRORAČUNA  

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

PRIHODKI 

 
Skupni prihodki rebalansa 1 proračuna  za leto 2021  so ocenjeni  v višini  10.247.659,12 €, kar 
je 3,10  % manj od sprejetega proračuna. 
 

Proračun 2021 Rebalans 1

 PRIHODKI vrednost v € vrednost v € Indeks

Tekoči prihodki (70+71) 6.972.079,00 6.972.079,00 100,00

Kapitalski prihodki (72) 1.103.838,71 1.103.838,71 100,00

Prejete donacije (73) 38.000,00 58.750,00 154,61

Transferni prihodki (74) 2.339.958,03 1.994.472,68 85,24

Prejeta sredstva iz EU (78) 118.518,73 118.518,73 100,00

SKUPAJ 10.572.394,47 10.247.659,12 96,93  
 
Iz tabele je razvidno povišanje na prihodkih iz naslova prejetih donacij. Občina je bila uspešna na 
javnem razpisu Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport 
v naravi v letih 2021, 2022, 2023. Fundacija je občini za sofinanciranje investicije »Večgeneracijski 
urbani športni park Radlje ob Dravi« zagotovila nepovratna sredstva v skupni višini 55.000,00 €. 
Glede na predvideno izvedbo projekta  bo v letu 2021 zagotovljenih sredstev v višini 20.750,00 €. 
 
Znižani so transferni prihodki, v višini 350.000,00 €, zaradi projekta »Prizidek k vrtcu Radlje ob 
Dravi«, ki je prestavljen v naslednje proračunsko obdobje.  
Skupaj s koroškimi občinami smo kandidirali na Javnem razpisu za demonstracijske projekte 
vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti za projekt »Digitalna Koroška – zelena, zdrava in 
varna«. V letu 2021 je za omenjen projekt predvideno v 4.514,65 € prihodkov. 
 

ODHODKI 

 
Skupni odhodki predloga rebalansa proračuna so ocenjeni v višini 9.047.717,74 €, kar je 1,30 
% manj od sprejetega proračuna. 
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Proračun 2021 Rebalans 1

ODHODKI vrednost v € vrednost v € Indeks

Tekoči odhodki (40) 2.197.675,23 2.204.800,69 100,32

Tekoči transferi (41) 2.943.114,83 2.954.379,87 100,38

Investicijski odhodki (42) 3.763.674,21 3.657.211,73 97,17

Investicijski transferi (43) 263.699,45 231.325,45 87,72

SKUPAJ 9.168.163,72 9.047.717,74 98,69  
 
Tekoči odhodki so povečani v višini 7.125,46 € in sicer na kontih skupine 402 izdatki za blago in 
storitve, tekoči transferi so višji za 11.265,04 in sicer na kontih skupine 412 transferi 
nepridobitnim organizacijam in ustanovam in 413 drugi tekoči domači transferi. Večje odstopanje 
se odraža na investicijskih odhodkih in investicijskih transferih, zaradi uskladitve višine sredstev 
na projektih.  
 
Vsi odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov so vsebinsko predstavljeni v posebnem delu 
proračuna po institucionalni in programski klasifikaciji.  
 

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

V računu finančnih terjatev in naložb, kjer se izkazujejo dana posojila in kapitalski deleži sredstva 
niso planirana. 

RAČUN FINANCIRANJA 

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s 
servisiranjem dolga, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov 
in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. 
 
Odplačilo domačega dolga (550) se nanaša na dolgoročne kredite najete pri poslovnih bankah, 
državnem proračunu in drugim domačim kreditodajalcem in ostaja na enakem nivoju, kot v 
sprejetem proračunu za leto 2021. 
 
NETO FINANCIRANJE  
Neto financiranje znaša -1.199.941,38 € in je višje zaradi spremembe stanja sredstev na računu iz 
leta 2020. 
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OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 
Odhodki se glede na veljavni proračun spreminjajo na naslednjih proračunskih uporabnikih in po 
proračunskih postavkah. 
 
Spremembe proračuna po področjih proračunske porabe: 

Proračun 2021 Rebalans 1

4000 OBČINSKA UPRAVA vrednost v € vrednost v € Indeks

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 803.702,73 916.851,13 114,08

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 99.809,01 101.409,01 101,60

13 PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.472.616,70 1.508.242,56 102,42

14 GOSPODARSTVO 472.588,02 475.600,20 100,64

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 267.470,83 265.866,19 99,40

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.015.602,01 2.129.316,06 105,64

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 662.347,38 676.824,28 102,19

19 IZOBRAŽEVANJE 2.126.985,48 1.695.557,48 79,72

20 SOCIALNO VARSTVO 618.190,96 646.500,23 104,58

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 66.898,00 69.598,00 104,04  
 

4000 – občinska uprava  

06   LOKALNA SAMOUPRAVA    

Predlog rebalansa proračuna predvideva na tem programu sredstva v višini 916.851,13 €, kar je 
za 14,1 % več, kot v proračunu za leto 2021.  
 
06019003  Povezovanje lokalnih skupnosti   

Projekt »Pametna mesta« se je preimenoval v projekt »Digitalna Koroška-zelena, zdrava in 
varna«. Občina Radlje ob Dravi je podpisala Sporazum o sodelovanju pri prijavi na »Javni razpis za 
demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti« Ministrstva za javno upravo 
skupaj z Občino Ravne na Koroškem, Občino Prevalje, Občino Mežica, Občino Črna na Koroškem, 
Občino Dravograd, Občino Muta, Občino Vuzenica, Občino Podvelka, Občino Ribnica na Pohorju 
in Občino Mislinja.  V sklopi investicije se načrtuje izvedba štirih demonstracijskih rešitev, ki bodo 
omogočile oblikovanje in delovanje pametne regije, ki bo svojim prebivalcem in obiskovalcem 
zagotavljala visoko kakovost življenja in odgovoren ter dolgoročno vzdržen odnos do okolja. V letu 
2021 je predvidenih 5.318,15 €. 
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06039001  Administracija občinske uprave   

Na podprogramu Administracija občinske uprave so predvideni odhodki v višini  535.242,19  €, 
kar je za 12.900,00 € višje od veljavnega proračuna. Sredstva so povišana na proračunski postavki 
»Materialni stroški občinske uprave« za izdelavo projekta Vizija in strategija razvoja občine 2025-
2040, na podlagi vrednot in stalne participacije prebivalcev. 
Že ob sprejetju strateškega razvojnega dokumenta za Občino Radlje ob Dravi v letu 2010 smo si 
skupaj zastavili visoke cilje, ki nam jih je v veliki meri uspelo doseči. Pred nami je priprava nove 
Vizije in strategije Občine Radlje ob Dravi za obdobje 2025 - 2040. 
Ta ključni in temeljni razvojni dokument bo upošteval:  

- svetovne trende,  
- najnovejša teoretična in empirična dognanja na področju strateškega načrtovanja lokalnih 

skupnosti,  
- izkušnje uspešnih mest in krajev v Evropi,  
- državne dolgoročne razvojne programe, vrednote, mnenja in potrebe lokalnih 

prebivalcev,  
- mnenja občinske uprave,  
- mnenja posameznikov, ki so vpeti v razvoj kraja,  
- možne vire države in EU za financiranje razvoja občine.  

 

06039002  Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave   

Sredstva na tem podprogramu so višja za 105.230,25 € in so predvidena v višini 344.740,25 €.  
 
Glede na poročilo o analizi doseženih prihrankov energije in posledično upravičenosti do plačila 
za obdobje od 1. 2. 2020 – 31. 1. 2021, energetskega pogodbeništva na objektu Center Radlje se 
uskladi znesek v višini 1.230,25 €. Proračunska postavka »Energetsko pogodbeništvo«  znaša 
50.230,25 €.  
 
Obnova objekta Koroška cesta 11 se zaradi ureditve napeljav v objektu poviša za 32.000,00 €.   
Proračunska postavka »Objekt Koroška cesta 11« je predvidena v višini 47.000,00 €. V objekt 
Koroške ceste 11 se je preselil tisti del projekta Sadjarski center, ki bi moral biti izveden v Dvorcu, 
vendar zaradi nestrinjanja Zavoda za varstvo kulturne dediščine z vsebino projekta to ni bilo 
mogoče. Potrebno je bilo poiskati novo lokacijo in to je objekt na Koroški cesti 11. Ker je objekt 
dotrajan, je bilo potrebno urediti napeljave (elektro, vodovod).  
 
V okviru projekta »Sadjarski center Radlje ob Dravi« se je na novo lokacijo prestavil kozolec Toplar, 
ki je vrsto let stal na Maistrovi ulici. Sredstva v višini 72.000,00 € so na proračunski postavki 
»Kozolec Dobrava« namenjena izgradnji komunalnih vodov, da se bodo v kozolcu lahko izvajale 
vsebine, ki so zastavljene. 
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07  OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  

 
Na tem področju so predlagani odhodki v višini 101.409,01 € in so za 1,6 % višji od veljavnega 
proračuna. 
 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Na proračunski postavki »Opremljanje enot civilne zaščite« so se sredstva povišala za 1.600,00 €, 
zaradi nabave  delovnih oblek.  
 

13     PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 
Za promet, prometno infrastrukturo in komunikacijo so predlagani odhodki v višini 1.508.242,56 
€, kar je za 2,4 % več kot v veljavnem proračunu za leto 2021. 
 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

Na tem programu so predlagana sredstva v višini 577.364,84 € in so za 35.625,86 € višja od 
predvidenih v veljavnem proračunu. 
 
Na projektu »Kolesarska povezava Radelj ob Dravi z naseljem Vas« se iz  predvidenega plana 
proračuna za leto 2022 premaknejo sredstva v višini 16.531,00 € za izdelavo projektne 
dokumentacije.  
 
Za 29.111,28 € se je od veljavnega proračuna povečala proračunska postavka »Inv.vzdrž.JP 
Kojzekov most – Požek (Repič-Požek)«. Sredstva so se povečala zaradi dodatnih del – humoziranje, 
dodatno utrjevanje ceste zaradi vremenskih razmer, izdelava gozdne dovozne poti in zatravitve.  
 
 
Proračunska postavka 0130419 »Rekonstrukcija JP 846611 – Sv. Trije kralji« se preimenuje v 
»Rekonstrukcija lokalnih cest v Občini Radlje ob Dravi 2021«, v kateri so združene proračunske 
postavke: 

- Rekonstrukcija cest na Sv. Treh Kraljih (odsek Juntar - Štadeker in Juntar - meja Muta) 
- Rekonstrukcija lokalnih cest v Vuhredu (JP 846361 Novak-Strmšnik in gasilski dom – 

Pogorevc); 
- Rekonstrukcija JP Kolar – Ribič; 
- Rekonstrukcija JP 846121 G1 Hudej – Podrzavnik – Snežič - Tumpl in JP 846122 Hudej –

Podrzavnik; 
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Skupna vrednost proračunske postavke »Rekonstrukcija lokalnih cest v Občini Radlje ob Dravi 
2021« znaša 480.709,90 € in je enaka vrednosti posameznih  postavk iz sprejetega proračuna za 
leto 2021. 
 
Prav tako je spremenjen naziv proračunske postavke 0130420 »Rekonstrukcija lokalnih cest v 
Vuhredu«. Zaradi združitve lokalnih cest je uporabljena proračunska postavka 0130420 z novim 
nazivom »Protiprašna ureditev odseka Herk- Novakova koča«, za odsek je predvidenih 6.185,86 
€. Indeks na tej postavki ni primerljiv. 
 
13029004  Cestna razsvetljava 

Na podlagi dogovorov z izvajalci projekta se bodo nekatera dela za vzdrževanje javne razsvetljave 
in izgradnja javne razsvetljave izvedla v letu 2022, program se zaradi tega zmanjša za 16.202,28 € 
in je predviden v višini 125.812,72 €. Predvidena je izvedba na lokacijah:   Vas HŠ 37a do 37d, 
novogradnja Hmelina, razsvetljava na sakralnih objektih. 
 

14   GOSPODARSTVO 

 
Sredstva na tem programu so predvidena v višini 475.600,20 € in so glede na veljavni proračun 
višja za 0,6 %. 
 
14039001 Promocija občine 

Podprogram je višji za 1.474,00 € in znaša 24.410,00 €, zaradi proračunske postavke »Mreža 
postajališč za avtodome po Sloveniji«, katere aktivnosti je v preteklih letih vodila Občina Mirna. 
Stroški so povezani z udeležbo na sejmih, promocijo v medijih in koordinacijo ter vodenje 
projekta. 
 
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Na proračunski postavki »Naša Drava« se projekt poviša za 1.538,18 €, zaradi izvedbe temeljev za 
postavitev počivališča za kolesarje in table. Skupna vrednost projekta je predvidena v višini 
14.272,18 €. 
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15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  

 
Sredstva na tem programu so znižana za 0,6 % in so predlagana v višini 265.866,19 €. 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

Proračunska postavka »Vzdrževanje kanalizacije« se zniža za 34.220,97 €. V letošnjem letu bo 
izvedena rekonstrukcija črpališč Č9, Č10 in Č11 v višini 25.000,00 €. Ostala sredstva so predvidena 
za vzpostavitev katastra in odškodnine za služnosti. Skupaj je na tej postavki predvideno 
32.491,72 €, zmanjšana sredstva se prenesejo v naslednja proračunska obdobja. 
 
Na podprogram se vključi tudi projekt Aglomeracija 10991 Zg. Vižinga – Radlje, ki je uvrščen v 
Dogovor za razvoj Koroške razvojne regije. Projekt se bo izvajal v okviru Operativnega programa 
za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020, 6. prednostne osi: Ohranjanje in 
varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov, Prednostna naložba 6.1: Vlaganje v vodni 
sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po 
naložbah, ki jih opredelijo države članice, in ki presegajo te zahteve, Specifični cilj 1: Zmanjševanje 
emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. 
Za projektno dokumentacijo je v letu 2021 predvidenih 28.864,32 €. 
 
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

Podprogram, ki je predlagan v višini 15.741,01 € je povišan za 3.752,01 € na proračunski postavki 
»Odškodnina kmetom vodovarstveno območje« za višje stroške odškodnin, zaradi omejitve 
izkoriščanja kmetijskih površin (črpališče Zg.Vižinga). 
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  

 
Predvidena sredstva na tem programu so 2.129.316,06 € in so za 5,6 % višja od  veljavnega 
proračuna za leto 2021. 
 
16039001  Oskrba z vodo 

Na tem programu se zviša proračunska postavka »Inv. vzdrževanje vodovodov« za 28.840,32 €, 
zaradi izvedbe priključkov na vodni sistem na Remšniku. 
 
16039003 Objekti za rekreacijo 

Na postavki »Travnata površina za vadbo« se povišajo odhodki za najem zemljišča travnate 
površine za vadbo, v višini 510,40 €, zaradi uskladitve višine najemnine.   
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1. rebalans  proračuna za leto 2021 

 

  

 
Občina Radlje ob Dravi 

 

  

Občina je bila uspešna  na razpisu Fundacije za šport za nakup opreme večgeneracijskega 
urbanega športnega parka Radlje ob Dravi. Investicija je v letu 2021 predvidena v višini 84.363,33 
€. 
 

18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Predvidena sredstva na programu kultura, šport in nevladne organizacije so v višini 676.824,28 €, 
in so za 2,2 % višja od veljavnega proračuna. 
 
18039001 Knjižničarstvo in založništvo  

Na podprogramu se zvišajo sredstva za 5.076,90 € in sicer na proračunski postavki »Čebela bere 
med«, zaradi dodatnih sredstev za nakup računalniške opreme. V projektu Čebela bere med je 
občina skupaj s partnerji kandidirala na Javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano za sofinanciranje projektov sodelovanja LAS. Z uspešno kandidaturo bodo sredstva iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v višini 85% upravičenih stroškov, to 
je neto stroškov projekta. Cilj projekta  je opremiti prostore Knjižnice Radlje ob Dravi z ustreznim 
pohištvom in računalniško opremo, s čimer se bo uresničeval javni interes na področju kulture, 
varovanja okolja in izobraževanja. 
 
18049004 Programi drugih posebnih skupin  

Podprogram znaša 77.575,02 in se poviša za 9.400,00 €. Občina Radlje ob Dravi bo zagotovila na 
postavki »Mladim prijazna občina« dodatna sredstva za sofinanciranje projektov s področja 
pomoč mladim v stiski. Sredstva zagotavljamo na predlog Marenberškega mladinskega sveta in 
Komisije za mladinsko tematiko. V skladu z veljavno zakonodajo bo potrebno objaviti javni razpis 
za sofinanciranje projektov s področja mladine.  
 

19   IZOBRAŽEVANJE 

 

Predvideni odhodki na tem programu znašajo 1.695.557,48 €, in so od veljavnega proračuna nižji 
za 20,30 %.  
 
19029001  Vrtci 

Sredstva na tem podprogramu so znižana, zaradi prestavitve proračunske postavke »Prizidek k 
Vrtcu Radlje ob Dravi« v naslednje proračunsko obdobje.  S strani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport smo sicer prejeli sklep o ne izboru operacije. Naknadno je bilo poslano obvestilo, 
da bodo vsi, ki so se prijavili na Javni razpis za sofinanciranje za sofinanciranje investicij v vrtcih in 
osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021-2024 prejeli sredstva za 
izvedbo projekta. Občina Radlje ob Dravi sklepa še ni prejela.  
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1. rebalans  proračuna za leto 2021 

 

  

 
Občina Radlje ob Dravi 

 

  

19039001   Osnovno šolstvo 

Sredstva v višini 97.901,78 € so višja za 635,00 €, zaradi vpisanega dodatnega otroka  iz naše 
občine v OŠ Gustava Šiliha Maribor. 
 

20  SOCIALNO VARSTVO 

 

Predvideni odhodki na tem programu znašajo 464.500,23 €, kar je za 4,6 % več od veljavnega 
proračuna. 
 
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Podprogram se poviša za 28.309,27 € in je predlagan v višini 232.110,23 €. Z dodatnimi sredstvi 
so se na objektu vgradila požarna vrata in strelovod, izvedla inštalacijska dela nad delavnico ter 
uredila balkon in zunanja okolica. 
   

22   SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA  

 

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni in je predlagano 
v višini 69.598,00 €, kar je za 4 % višje od veljavnega proračuna. 
 
22019001  Obveznosti iz naslova financiranja domačega zadolževanja  

Povišali so se stroški povezani z zadolževanjem, v višini 2.700,00 €, ker je občina z nekaterimi 
bankami naredila reprogram kredita, zaradi znižanja obrestnih mer.  
 
 
 
Radlje ob Dravi, 16. 9. 2021 
 
 
Pripravili:         mag. Alan BUKOVNIK  
Marjana Švajger, direktorica OU                                                    Župan Občine Radlje ob Dravi 
mag. Katja Burja Kotnik, vodja urada 
Nives Čavnik, višji svetovalec II 
Natalija Planinšič, računovodja 


