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UVOD 

 
Pri pripravi predloga občinskega proračuna za leto 2021 se upoštevajo naslednji predpisi:  

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - 
popr. 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF), 

- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 
državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
54/10 in 35/18), 

- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00), 
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 

88/05-popr., 138/06 in 108/08), 
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00). 
 

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu 
(Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE;) in sicer: 
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11,97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, 
84/16, 75/17, 81/18 in 79/19).  
 
V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa so upoštevani naslednji 
predpisi: 

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06,  54/10 in 27/16), 

- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).  
 
Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, se upoštevajo 
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-
ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF in 158/20 – ZintPK-C); pri 
pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem 
občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18). 
 
Struktura proračuna: 

I. Splošni del 
II. Posebni del 
III. Načrt razvojnih programov 
IV. Obrazložitev (splošnega dela proračuna, posebnega dela proračuna in načrta razvojnih 

programov) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1412
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Splošni del proračuna vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb 
ter račun financiranja. V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo davčni 
in nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije, transferni prihodki in prejeta sredstva 
iz Evropske unije, na strani odhodkov pa vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče 
transfere, investicijske odhodke, investicijske transfere in plačila sredstev v proračun Evropske 
unije. 
 
 V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od 
prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup 
kapitalskih naložb.  
 
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s 
financiranjem presežkov in odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov 
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v 
računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe  
denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu. 
 
Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih 
posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke po področjih 
proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih iz Pravilnika o programski klasifikaciji 
izdatkov občinskih proračunov ter proračunskih postavkah, kontih in podkontih.  
 
Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. 
 
Klasifikacije proračuna prikazujejo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih 
klasifikacijah: 

- institucionalni, 
- ekonomski, 
- programski, 
- funkcionalni (COFOG). 

 
Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot daje odgovor na vprašanje, kdo porablja 
proračunska sredstva (katere institucije). Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov 
prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe 
za financiranje programov iz proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz 
občinskega proračuna so neposredni uporabniki proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, 
občinska uprava in ožji deli občine – četrtne skupnosti). 
 
Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem 
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje 
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odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna. 
 
Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo 
javna sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni 
in posebej za občinske proračune in sicer za občine s Pravilnikom o programski klasifikaciji 
izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V 
njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi in za občine še podprogrami. 
Programska klasifikacija je že od 1. 1. 2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in 
izdatkih občin na podlagi 27. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06, 57/08, 
36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.). V ta namen je bil objavljen Pravilnik o poročanju 
občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih 
proračunov (Uradni list RS, št. 56/07 in 6/08), na podlagi katerega občine poročajo preko sistema 
za poročanje (APPrA-O), ki ga je vzpostavilo Ministrstvo za finance. Funkcionalna klasifikacija 
javnofinančnih izdatkov, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, 
je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah 
občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno 
COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave. 
 
Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v : 

- področja proračunske porabe (21 področij), 
- glavne programe (61 glavnih programov) in 
- podprograme (122 podprogramov). 

 
Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo: 
01 POLITIČNI SISTEM 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
14 GOSPODARSTVO 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1805
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-21-0943
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
19 IZOBRAŽEVANJE 
20 SOCIALNO VARSTVO 
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI. 
 
Programska klasifikacija področja 09. in 21. se za občinski proračun ne uporablja.  
 
1. Prvo področje – politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski 
svet, župan, podžupan)  
2. Drugo področje – ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in 
storitev ter nadzor nad porabo javnih financ.  
3. Tretje področje – zunanja politika in mednarodna pomoč zajema sodelovanje občin v 
mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč.  
4. Četrto področje – skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste 
storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih 
ravneh oblasti.  
5. Peto področje – znanost in tehnološki razvoj zajema sredstva za znanost in razvojno – 
raziskovalno dejavnost.  
6. Šesto področje – lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez 
občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.  
7. Sedmo področje – obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike 
sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.  
8. Osmo področje – notranje zadeve in varnost zajema naloge na področju prometne varnosti in 
notranje varnosti v občini.  
10. Deseto področje – trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike 
zaposlovanja, in sicer spodbujanje odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih 
oseb.  
11. Enajsto področje – kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zajema izvajanje programov na področju 
kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve 
kmetijstvu), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.  
12. Dvanajsto področje – pridobivanje in distribucija energetskih surovin zajema področje oskrbe 
z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno 
energijo.  
13. Trinajsto področje – promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje 
cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne 
infrastrukture.  
14. Štirinajsto področje – gospodarstvo zajema urejanje in nadzor na področju varstva 
potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma 
in gostinstva.  
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15. Petnajsto področje – varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje 
stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.  
16. Šestnajsto področje – prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema 
prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.  
17. Sedemnajsto področje – zdravstveno varstvo zajema določene programe na področju 
primarnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega 
varstva in druge programe na področju zdravstva.  
18. Osemnajsto področje – kultura, šport in nevladne organizacije zajema programe kulture, 
športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske 
skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).  
19. Devetnajsto področje – izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, 
osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, 
osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih in višjega in visokega strokovnega 
izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.  
20. Dvajseto področje – socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema 
socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: 
družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih 
oseb.  
22. Dvaindvajseto področje – servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim 
dolgom na občinski ravni.  
23. Triindvajseto področje – intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za odpravo 
posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan 
veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge 
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjeni 
za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za 
izvajanje dogovorjenih nalog. 
 
Načrt razvojnih programov je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so 
odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oz. programov, za katere je načrt 
financiranja prikazan za prihodnja štiri leta (od leta 2020 do leta 2024 oz. tudi po letu 2024, saj so 
v obrazcu 3 v zadnjem letu v zadnjem stolpcu »po letu 2023« prikazane tudi vrednosti izdatkov za 
tiste projekte, ki se nadaljujejo še po letu 2023). V NRP so torej vključeni odhodki, ki odražajo 
razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega načrtovanja). 
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PLANSKA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA  PRORAČUNA 2021 

 
Pri pripravi proračuna smo upoštevali Proračunski priročnik za pripravo proračuna občine za leti 
2021 in 2022 (oktober 2020).  
Povprečnina, ki pripada občinam v skladu s sedmim odstavkom 12. člena ZFO-1 znaša za 
proračunsko leto 2021 628,20 €. Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave 
za leto 2021 temelji na podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in 
javnih poti ter površini občin, kot to določa 13. člen ZFO-1. Razpoložljiva dohodnina, ki pripada 
občinam, na podlagi tretjega odstavka 6. člena ZFO-1 za leto 2021 zadostuje za pokritje vseh 
pripadajočih sredstev, za leto 2022 pa je predvidena finančna izravnava. 
 
Omenjeni predhodni podatki o primerni porabi oziroma povprečnini so bili osnova pri pripravi in 
ovrednotenju finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov proračunskih sredstev. V 
ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi proračuna smo izhajali iz deset mesečne 
realizacije leta 2020. 
 

Na podlagi zbranih zahtevkov so med proračunske odhodke za leto 2021 vključene dosedanje in 
nove naloge iz dejavnosti in investicijskih namenov. 
 
Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine 
upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF in 158/20 – 
ZintPK-C); v nadaljevanju ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in 
razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS) in 
Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
31/18). 
 
Pri pripravi proračuna občine je potrebno upoštevati tudi Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list 
RS, št. 55/15; v nadaljevanju ZFisP), ki določa, v katerih primerih in za katere namene lahko 
posamezna institucionalna enota sektorja država (institucionalne enote, ki so v skladu z uredbo, 
ki ureja standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev, uvrščene v sektor S.13) uporabi 
presežke preteklih let. 
 
Pri načrtovanju obveznosti z naslova stroškov dela smo izhajali iz števila in strukture zaposlenih v 
povezavi s predpisi, ki urejajo plače in druge pravice z delovnega razmerja v javnem sektorju. Pri 
planiranju sredstev za prispevke na in iz bruto plače so upoštevane enake stopnje prispevkov, kot 
v lanskem letu. Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se načrtujejo v enaki 
višini kot v letu 2020. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3797
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1412
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Sredstva za druge prejemke zaposlenih, ki se izkazujejo na proračunskih postavkah za plače se 
načrtujejo na  nivoju trenutno veljavnih. 

Regres za letni dopust za leto 2021 se načrtuje v enakih zneskih, kot v letu 2020. 
 
Zaradi programske klasifikacije prikazovanja podatkov, ki ga zahteva Ministrstvo za finance, so 
podatki prikazani v kolonah in sicer  realizacija proračuna leta 2019, proračun 2020 rebalans III 
proračuna za leto 2020 in  predlog proračuna  za leto  2021. 
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OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA 

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

Izkazuje vse predvidene prihodke in odhodke proračuna občine Radlje ob Dravi, ki bodo vplačani 
oz. izplačani na področju proračuna za leto 2021. V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov 
pri pripravi proračuna smo izhajali iz deset mesečne realizacije leta 2020. Sestavljena je po 
ekonomski klasifikaciji v predpisan obliki. 
 

PRIHODKI 

Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, 
kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva Evropske unije. 
 
Skupni prihodki proračuna  za leto 2021  so ocenjeni  v višini  10.491.401,23 €, kar je za  23  % 
več kot v 3. rebalansu proračuna za  leto 2020. 
 
Planirani so na podlagi določb Zakona o financiranju občin – ZFO-1 (123/06, 57/08, 36/11, 14/15 
– ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr. In 80/20 - ZIUOOPE).  
 
Pregled načrtovanih prihodkov po vrstah: 

Zap.

št. PRIHODKI Vrednost v €

1. Tekoči prihodki (70+71) 6.972.079,00

2. Kapitalski prihodki (72) 1.103.838,71

3. Prejete donacije (73) 64.896,64

4. Transferni prihodki (74+78) 2.350.587,07

SKUPAJ  PRIHODKI 10.491.401,42  
 
 
TEKOČI PRIHODKI 

 
Tekoče prihodke  sestavljajo: 

- davčni prihodki (700+703+704), ki zajemajo davke na dohodek in dobiček, davke na 
premoženje in domače davke na blago in storitve; 

- nedavčni prihodki (710+711+712+713+714), ki zajemajo udeležbo na dobičku in dohodke 
od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodke od prodaje 
blaga in storitev ter druge nedavčne prihodke. 
 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1805
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-21-0943
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DAVČNI PRIHODKI 

V skladu z opredelitvijo v 53. členu Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 
104/11 , 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19) zajemajo davčni prihodki 
tiste prihodke, ki jih uvrščamo med tekoče prihodke občinskega proračuna. V tej skupini se 
izkazujejo vse vrste davkov. Glavni davčni prihodek v sklopu te podskupine kontov predstavlja 
dohodnina, ki jo plačujejo občani na podlagi Zakona o dohodnini.  Med davke od premoženja 
uvrščamo davke na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja in se zaračunavajo v določenih 
časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo davki na 
spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanj, daril in drugih prometov nepremičnin. 
V tej strukturi prihodkov je najpomembnejši prihodek od nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča in davek na promet nepremičnin. Domači davki na blago in storitve zajemajo dajatve na 
proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem vlaga in storitev ter dajatve v zvezi z 
uporabo ali izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. Med te davčne prihodke 
uvrščamo: okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistično 
takso, občinske takse, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest ter davek na dobitke od iger na 
srečo. 
 

Zap.

št. DAVČNI PRIHODKI Vrednost v €

1. Davki na dohodek in dobiček (700) 4.331.996,00

2. Davki od premoženja (703) 920.418,00

5. Domači davki na blago in storitve (704) 138.770,00

SKUPAJ DAVČNI PRIHODKI 5.391.184,00  
 

Davčni prihodki predstavljajo 51 % vseh prihodkov proračuna. Glede na leto 2020 so višji za 3 %. 

 
NEDAVČNI PRIHODKI 

Nedavčne prihodke sestavljajo prihodki od udeležbe na dobičku (udeležbe na dobičku in 
dividende, obresti) in dohodki od premoženja (najemnine, zakupnine, prihodki iz koncesij, 
odškodnine za služnost, koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo, prihodki krajevnih 
skupnosti), takse in pristojbine (upravne takse), denarne kazni izrečene po občinskih predpisih, 
odškodnine za degradacijo in uzurpacijo prostora ter drugi nedavčni prihodki (komunalni 
prispevki, prihodki upravnih organov, prihodki izvajalca gospodarske javne službe).  
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Zap.

št. NEDAVČNI PRIHODKI Vrednost v €

1. Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (710) 1.370.302,00

2. Takse in pristojbine (711) 6.000,00

3. Globe in denarne kazni (712) 13.500,00

4. Prihodki od prodaje blaga in storitev (713) 10.000,00

5. Drugi nedavčni prihodki (714) 181.093,00

SKUPAJ NEDAVČNI PRIHODKI 1.580.895,00  
 

Skupni  nedavčni prihodki predstavljajo 15  %  prihodkov proračuna.  Prihodki so v primerjavi z 
letom 2020 višji  za 7 %.   

 
KAPITALSKI PRIHODKI 

Kapitalski prihodki so prihodki iz prodaje opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev, zalog blagovnih rezerv in finančnega premoženja. V skladu z načrtom 
ravnanja z nepremičnim premoženjem občine je poleg zemljišč predvidena prodaja enega 
stanovanja in Mladinskega kulturnega centra s Hotelom Radlje.  

 

Zap.

št. KAPITALSKI PRIHODKI Vrednost v €

1. Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (720) 780.000,00

2. Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (722) 323.838,71

SKUPAJ KAPITALSKI PRIHODKI 1.103.838,71  
 

PREJETE DONACIJE 

Prejete donacije so prihodki iz naslova podarjenih denarnih sredstev.  
 

Zap.

št. PREJETE DONACIJE Vrednost v €

1. Prejete donacije (730) 64.896,64

SKUPAJ PREJETE DONACIJE 64.896,64  
Previdena so sredstva donacij ob občinskem prazniku v višini 10.000 €, donacije za investicije 
podjetja CNC P&K Pušnik d.o.o. v višini 28.000 € in Fundacije za šport na podlagi prijave na razpis 
za nakup opreme v Večgeneracijskem urbanem športnem parku Radlje ob Dravi v višini 26.896,64 
€. 
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TRANSFERNI PRIHODKI 

Transferni prihodki so vsa sredstva, prejeta iz drugih javno finančnih institucij, to je iz državnega 
proračuna, proračunov drugih lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja in drugih javnih 
proračunskih skladov.  Ti prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer 
sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja. 

Zap.

št. TRANSFERNI PRIHODKI Vrednost v €

1. Transferni prihodki iz drugij javnofinančnih institucij (740) 875.181,63

2. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU (741) 1.356.886,71

3. Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike (781) 118.518,73

SKUPAJ TRANSFERNI PRIHODKI 2.350.587,07  
Transferni prihodki predstavljajo 22 % prihodkov proračuna in so 49 % višji  od 3. rebalansa 
proračuna za leto 2020. 
 
Predvidena so sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 725.263,63 €:  

-  požarna taksa v višini 21.200,00 €; 
- sredstva za sofinanciranje cestne infrastrukture, na podlagi 21. in 23.člena ZFO v višini 

270.272,00 €  
- Oskrba s pitno vodo v porečju Drave 3. sklop v višini 188.577,00 €; 
- Kolesarska povezava Radelj ob Dravi z naseljem Vas v višini 19.447,1 €; 
- Aglomeracije v višini 16.400,95 € 
- Obnova Kalvarije in Marijinega znamenja v višini 10.000,00 €; 
- Poslovna cona Pušnik v višini 39.366,57 €; 
- Prizidek k Vrtcu Radlje ob Dravi v višini 160.000,00 € 

 
Sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 111.912,00 €  so predvidena sredstva 
za vzdrževanje gozdnih cest, za vzdrževanje lokalnih cest in sredstva za delovanje skupnega 
občinskega organa. 
 
Prejeta sredstva iz javnih skladov so predvidena sredstva Eko sklada za prizidek k vrtcu v višini 
38.006,00 €. 
 
Glede na razpise so predvidena sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije iz kohezijskega sklada  za investicije v višini 1.330.091,96 € in sicer:  

- Oskrba s pitno vodo v porečju Drave 3. sklop v višini 1.0953694,75 €; 
- Kolesarska povezava Radelj ob Dravi z naseljem Vas v višini 77.788,42 €; 
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- Aglomeracije v višini 65.603,83 €; 
- Poslovna cona Pušnik v višini 118.099,71 €. 
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja so predvidena 
sredstva za naslednje prijavljene projekte: 
- Sadjarski center v višini 64.987,41 €; 
- Čebela bere v višini 44.765,76 €; 
- Naša Drava v višini 8.815,56 €. 

 

ODHODKI 

 

Odhodki po ekonomski klasifikaciji prikazujejo odhodke po kontih, v skladu s sprejetim kontnim 
načrtom za proračunske porabnike. V tabeli splošnega dela predloga proračuna za leto 2021 so 
prikazani skupni odhodki, ki so planirani v odhodkih po funkcionalnih dejavnostih, zbirno po 
posameznih namenih porabe in so predpisani v kontnem načrtu.  
 
 

TEKOČI ODHODKI (40) 

Tekoči odhodki zajemajo tekoče odhodke na področju plač v okviru podskupine 400, prispevkov 
v okviru podskupine 401 in blago ter storitve v okviru podskupine 402. Podskupina 402 je 
namenjena vsem vrstam materialnih stroškov, splošnih in posebnih.  
 
Tekoči odhodki vsebujejo naslednje postavke:  
400 - plače in drugi izdatki zaposlenim: plače in drugi izdatki delavcev  
401 - prispevki delodajalcev za socialno varnost: za planirane plače delavcev  
402 - izdatki za blago in storitve: pisarniški in splošni material in storitve, posebni  
          material in storitve, izdatki za službena potovanja, energija, voda, komunalne storitve in  
          komunikacije, prevozni stroški in storitve, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in  
          zakupnine, kazni in odškodnine, davek na izplačane plače , drugi operativni odhodki  
403 - plačila domačih obresti: obresti za najetje planiranega dolgoročnega kredita za investicije  
409 - sredstva izločena v rezerve: splošna proračunska rezervacija  
 
Tekoči odhodki so predvideni v višini 2.221.815,22 € in so za 0,6  % nižji  glede na predvidene 
tekoče odhodke v letu  2020.  
Stroški plač v višini 318.141,69 € so načrtovani na podlagi  števila in strukture zaposlenih v skladu 
s predpisi, ki urejajo plače in druge pravice iz delovnega razmerja v javnem sektorju.  Zajemajo 
sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni 
dopust ter druge izdatke zaposlenim. Prispevki delodajalcev za socialno varnost so predvideni v 
višini 52.002,47 €.  To so prispevki na bruto plače, ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste 
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obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je 
določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače. 
Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za 
opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in 
energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine 
in zakupnine, odškodnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne 
ali fizične osebe. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na 
računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko 
dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom 
različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. Skupni znesek je 
predviden v višini 1.751.573,06 €, od tega je namenjeno 1.122.985,00 € za tekoče vzdrževanje 
poslovnih prostorov, stanovanj, cest in drugih javnih površin. 
Plačila domačih obresti so planirana v višini 66.598,00 € za servisiranje najetih dolgoročnih 
kreditov. 
Rezerve so predvidene v višini 33.500,00 €. Sredstva splošne proračunske rezervacije, katera se 
uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za 
namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri 
pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati, so v proračunu planirana v višini 10.000,00 €. 
Sredstva višini 23.500,00 € predstavljajo rezervni sklad za stanovanja in poslovne prostore na 
podlagi stvarnopravnega zakonika.  
 

TEKOČI TRANSFERI (41) 

Odhodki vsebujejo izdatke namenjene financiranju programov na področju subvencij podskupina 
410, transferov posameznikom in gospodinjstvom podskupina 411, transferov neprofitnim 
organizacijam in ustanovam podskupina 412 ter drugi tekoči domači transferi podskupina 413, ki 
vsebujejo tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne zavode in 
javne gospodarske zavode.  
Tekoči transferi vsebujejo naslednje postavke: 
4100 – subvencije javnim podjetjem  
4102 – subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom: tekoči odhodki in transferi  

kmetijstva, tekoči odhodki in transferi drobnega gospodarstva  
4110 – prispevek za denarne pomoči  
4111 – družinski prejemki in starševska nadomestila  
4112 – transferi za zagotavljanje socialne varnosti: žepnina za socialno ogrožene dijake in   
študente  
4117 – štipendije  
4119 – drugi transferi posameznikom: subvencije, mrliško ogledna služba, plačila storitev                   
otroškega varstva, prevozi šolskih otrok, splošni in posebni socialni zavodi, regres za letovanje 
otrok, pogrebni stroški, program javnih del  
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4120 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam: protipožarna varnost,, transferi   
društvom turizma, sredstva za rekreacijo, kulturna društva, financiranje političnih strank  
4130 - Sredstva prenesena ožjim delom občine – krajevnim skupnostim in drugim občinam  
4131 – tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja: zdravstveno zavarovanje brezposelnih 
oseb  
4132 – tekoči transferi v druge javne sklade  
4133 – tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce za plače in druge osebne  
prejemke, prispevke in materialne stroške: knjižnična dejavnost, plače predšolska vzgoja, 
prispevki delodajalca predšolska vzgoja, varstvo vozače, nega pomoči na domu, šolska športna 
tekmovanja, materialni stroški predšolska vzgoja, splošni materialni stroški osnovnošolskega 
izobraževanja  
4136 – tekoči transferi v javne agencije 
 
Tekoči transferi so predvideni višini  2.996.737,78 € in so za 11 % višji glede na predvidene 
odhodke v letu 2020. Odhodki za subvencije v gospodarstvu in kmetijstvu so planirani v višini 
113.299,00 € in imajo obliko državnih pomoči. Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, 
dana javnim ali privatnim podjetjem in zasebnikom. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot 
prihodke tekočega poslovanja. Izkazane subvencije so za omrežnine odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda za gospodinjstva, sofinanciranje vodovodov občanov. 
Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo 
posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa 
delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov.  Največ 
odhodkov v tej podskupini je namenjeno za regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, prevoze 
učencev, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike ekonomske cene za otroke v vrtcih, darila ob 
rojstvu otroka, družinskega pomočnika in pomoč na domu. Odhodki so planirani v višini 
1.578.849,00 €. 
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, katerih cilj ni pridobivanje dobička (društva, 
humanitarne organizacije). V proračunu so planirana sredstva za delovanje kulturnih, športnih, 
gasilskih, humanitarnih in drugih društev v skupni višini 166.836,35 €. 
Drugi tekoči domači transferi so planirani v višini 1.137.753,43 € za naslednje namene:  

- sredstva prenesena drugim občinam za izvajanje dejavnosti skupnih občinskih organov; 
- tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja zajemajo prispevek za zdravstveno 

zavarovanje, ki ga občina plačuje za občane; 
- tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb predstavljajo najobsežnejše 

transfere v javne zavode (osnovno šolo, glasbeno šolo, knjižnico, JZ ŠKTM) za plače ter 
izdatke za blago in storitve; 

- tekoči transferi v javne agencije so za delovanje in naloge RRA Koroška d.o.o.. 
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INVESTICIJSKI ODHODKI (42) 

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in ne- 
opredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in 
napeljav. Zajemajo tudi investicijsko vzdrževanje, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev. 
Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine.  
4201 – nakup prevoznih sredstev   
4202 – nakup opreme: nabava opreme občinske uprave in oprema sejne sobe 
4204 – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  
4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove  
4206 – nakup zemljišč in naravnih bogastev: nakup zemljišč  
4208 – študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija ter nadzor 
 
Investicijski odhodki so predvideni v višini  3.740.054,22 € in so za 30 % višji  glede na predvidene 
odhodke  leta 2020. V skladu z Načrtom razvojnih programov so namenjeni za vlaganje v 
komunalno in cestno infrastrukturo, investicije v prostorsko planiranje ter investicijsko 
vzdrževanje občinskih objektov in infrastrukture. 
 

INVESTICIJSKI TRANSFERI (43) 

4310 – investicijski transferi neprofitnim organizacijam  
4311 – investicijski transferi javnim podjetjem in družbam  
4312 – investicijski transferi finančnim institucijam  
4315 – investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki  
4321 – investicijski transferi javnim skladom in agencijam  
4323 – investicijski transferi javnim zavodom 
 
Investicijski transferi so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih 
odhodkov prejemnikov sredstev društvom in izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev, 
investicijsko vzdrževanje in drugo. Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam so planirani v 
višini 213.499,45 €, investicijski transferi proračunskim uporabnikom v višini 50.200,00 €. 
Nanašajo se na investicije in investicijsko vzdrževanje na podlagi predloženih finančnih načrtov.  
 
Vsi odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov so vsebinsko predstavljeni v posebnem delu 
proračuna po institucionalni in programski klasifikaciji.  
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RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač 
pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz 
naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah. 
Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo: 

- prejeta vračila danih posojil, 
- prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine, 
- prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije. 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750) 

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil 
danih posojil od posameznikov in zasebnikov. Predlog  proračuna za leto 2021 ne predvideva 
prejemkov iz tega naslova. 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751) 

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prodaje 
kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico 
zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah. 
Predlog proračuna za leto 2021 ne predvideva prejemkov iz tega naslova. 
 

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 

V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov, ki za občino nimajo značaja 
odhodkov, pač pa imajo bodisi značaj danih posojil, bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih 
vlog občine v podjetja, banke oziroma druge finančne institucije. 
Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa 
vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh 
sredstev. 
Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo: 

- dana posojila, 
- povečanje kapitalskih deležev občine v podjetjih in finančnih institucijah, 
- poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije, 
- povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega 

prava, ki imajo premoženje v svoji lasti. 
 
V predlogu proračuna niso predviden izdatki oziroma prejemki iz tega naslova. 
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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. 
 
V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo: 

- najeti domači in tuji krediti, 
- sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini. 

 
Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo: 

- odplačila glavnice domačih in tujih kreditov, 
- odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini. 

V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih v teku 
proračunskega leta. 
 
Domače zadolževanje (500) se nanaša na najete kredite pri domačih kreditodajalcih v predvideni 
višini 135.136,00 €. Občina bo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) prijavila 
povratna (kreditna) sredstva. Obrestna mera kredita je 0,0% (brez EURIBOR), moratorij za 
vračanje kredita je eno leto ter odplačilna doba 9 let, z možnostjo predčasnega vračila kredita. 
Odplačilo domačega dolga (550) se nanaša na odplačila glavnic najetih dolgoročnih kreditov v 
višini 1.486.946,00 € in se nanaša na dolgoročne kredite najete pri poslovnih bankah, državnem 
proračunu in drugim domačim kreditodajalcem. 
 
NETO ZADOLŽEVANJE  
Saldo v višini -1.351.810,00 € predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in 
pomeni, da je odplačilo kreditov višje od novega zadolževanja.  
 
NETO FINANCIRANJE  
Neto financiranje znaša -1.269.094,75 €. 
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OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 
Občina Radlje ob Dravi je glede na organiziranost svojih neposrednih proračunskih uporabnikov 
pripravila institucionalno klasifikacijo na naslednje institucionalne enote: 

- 1000 občinski svet 
- 2000 nadzorni odbor 
- 3000 župan in podžupani 
- 4000 občinska uprava 
- 4001 skupni občinski organ 
- 5000 krajevne skupnosti 

 
Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor 
na vprašanje: »kdo porablja proračunska sredstva«. Institucionalna klasifikacija proračunskih 
uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci 
pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna. 
 
Poleg institucionalne klasifikacije se izdatki v občinskih proračunih razvrščajo po programski 
klasifikaciji. V skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov se razvrščajo v: 

- področja porabe – 21 področij, 
- glavne programe – 61 glavnih programov in 
- podprograme – 122 podprogramov. 

 
Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v 
katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki neposrednih 
uporabnikov. Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe. 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. Podprogram ima jasno 
določene cilje, s katerimi se izvajajo cilji glavnega programa. Pri razvrščanju izdatkov občinskih 
proračunov pa je potrebno še izhajati iz manjših enot in to so proračunske postavke. V okviru 
proračunskih postavk pa še iz podskupine kontov, ki so predpisani s kontnim načrtom in določajo 
ekonomski namen izdatka proračuna.  
Področja porabe, glavni programi in podprogrami so definirani s šifro in nazivom. Šifra področja 
proračunske porabe je dvomestna (npr. 01. Politični sistem, 14. Gospodarstvo), šifra glavnega 
programa je štirimestna (npr. 0101. Politični sistem, 1401. Urejanje in nadzor na področju 
gospodarstva in varstva potrošnikov) in šifra podprograma je osemmestna (npr. 01019001 
Dejavnost občinskega sveta).  
Osem mestna šifra je sestavljena:  
- prvi dve mesti določata področje porabe,  
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- drugi dve mesti določata številko glavnega programa,  

- tretji dve mesti (90) določata šifro za občine,  

- četrti dve mesti določata zaporedno številko podprograma.  
 
Šifre in nazivi področij proračunske porabe in glavnih programov so enotni tako na državni, kot 
na lokalni ravni. Prav tako so poenoteni nazivi podprogramov. Proračunske postavke znotraj 
podprograma, v skladu z navodili, določi občina s svojimi šiframi. 
 

1000 – občinski svet 

01  POLITIČNI SISTEM  

Prvo programsko področje zajema izdatke, namenjene za dejavnost izvršilnih in zakonodajnih 
organov. Razčlenjeno je na izdatke namenjene dejavnosti občinskega sveta in izvedbi in nadzoru 
volitev in referendumov. 
Predpisi, ki urejajo to področje so:  

- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91I, 42/97 - UZS68, 66/00 - UZ80, 24/03 
- UZ3a, 47, 68, 69/04 - UZ50, 69/04 - UZ43, 69/04 - UZ14, 68/06 - UZ121,140,143, 47/13 - 
UZ90,97,99, 47/13 - UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a);  

- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12, 68/17 in  93/20 – Odl. US);  

- Zakon o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01);  
- Zakon o volilni in referendumski kampanji (Ur. list RS, štev. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 

105/08 - odl. US, 11/11, 28/11 - odl. US in 98/13,);  
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-
A in 80/20 – ZIUOOPE); 

-  Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, štev. 63/07 UPB3, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 
- ZZavar-E, 40/12-ZUJF);  

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno 
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 
46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).  

 
Dolgoročni cilji programa so kvalitetno in zakonito izvajanje nalog v okviru političnega sistema, 
zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice in pravice sodelovanja občanov pri 
odločanju. Glavni letni izvedbeni cilji so realizacija načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih 
ciljev političnega sistema glede na sprejeti program dela občinskega sveta. 
 
Na tem programskem področju so predvideni odhodki v višini 25.954,28 €. 
  

http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=f476a961-4504-49d7-89f8-5a31d59b1c15&createDate=1991-12-28&activeDate=1991-12-23
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_34b4ecde-ef2d-49dd-ab6c-a66032a21704&createDate=1997-07-17&activeDate=1997-07-14
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_1c5ef527-8099-4c4c-825e-d3d3922eab3f&createDate=2000-07-26&activeDate=2000-07-25
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_c2d6f53c-f4d6-4650-bd3a-6d7d5619f99f&createDate=2003-03-07&activeDate=2003-03-07
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_c2d6f53c-f4d6-4650-bd3a-6d7d5619f99f&createDate=2003-03-07&activeDate=2003-03-07
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_c5d645e7-a1de-419a-b2ec-93fb60706f2d&createDate=2004-06-24&activeDate=2004-06-23
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_52b5789f-5802-4120-bce1-e9d38c1bea8b&createDate=2004-06-24&activeDate=2004-06-23
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_bcffd279-61a8-4849-a290-10e218c2afec&createDate=2004-06-24&activeDate=2004-06-23
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_b6839290-cd58-4e44-96c4-96ae66126d82&createDate=2006-06-30&activeDate=2006-06-27
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=2b493c8b-a067-44bd-9aa3-6f40d5d9445f&createDate=2013-05-31&activeDate=2013-05-31
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=2b493c8b-a067-44bd-9aa3-6f40d5d9445f&createDate=2013-05-31&activeDate=2013-05-31
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=91fd9c31-7647-4b9a-aafa-67078e3becd2&createDate=2013-05-31&activeDate=2013-05-31
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1987
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3291
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3192
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=E_bc519cb3-2857-467b-95a2-bed67d5601cf&createDate=2007-05-11&activeDate=2007-05-26
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_030234aa-107e-45be-b217-563e2ad85eaa&createDate=2007-11-13&activeDate=2008-01-01
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=657ef22b-e149-4863-aecf-09a7305fd439&createDate=2008-11-07&activeDate=2008-11-08
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=bae3b486-ef51-4e3c-9c10-72f5f1c3830a&createDate=2011-02-21&activeDate=2011-02-22
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=fc8cece4-6a60-459d-80be-e6bb77f57e91&createDate=2011-04-15&activeDate=2011-04-16
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=54f7125c-aaf6-49e5-b14b-b1d34c3271e3&createDate=2013-11-29&activeDate=2013-12-14
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4891
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3273
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1121
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1753
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0961
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2074
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3949
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1206
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3165
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Program 0101  Politični sistem 

01019001   Dejavnost občinskega sveta   

V ta podprogram so vključene sejnine svetnikom in članom delovnih teles za neprofesionalno 
opravljanje funkcije in financiranje političnih strank, ki so na lokalnih volitvah prejele predpisano 
število glasov volivcev za izvolitev predstavnikov v občinski svet. Odbori in komisije so po Statutu 
Občine Radlje ob Dravi posvetovalna delovna telesa občinskega sveta. Glede na delovno področje 
obravnavajo zadeve iz lastne pristojnosti in podajajo stališča, mnenja ali predloge občinskemu 
svetu za odločanje. 
 
Dolgoročni cilji: Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih 
delovnih teles ter za delo odborov in komisij. 
Letni izvedbeni cilji: Učinkovito delovanje občinskega sveta, njegovih odborov in komisij kot 
delovnih teles, v smislu izvajanja aktivnosti in razvojne usmeritve, izražene skozi Odlok o 
proračunu. Načrtovanih je 6 rednih sej občinskega sveta in 1 izredna seja občinskega sveta. 
 
Odhodki so predvideni  v višini 22.517,00 €. 
Zajema podprograme sejnin svetnikov in odborov ter komisij in stroške izvedbe sej.  
 

Zap.     

št. Naziv proračunske postavke Vrednost v € 

1. Stroški sej občinskega sveta 15.173,00 

2. Stroški odborov in komisij 7.344,00 

 
 
01019002   Izvedba in nadzor volitev in referendumov  

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini 
Radlje ob Dravi. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od morebitnih 
referendumov. 
Kratkoročni cilj: izvedba Sklepa o financiranju političnih strank; zajema podprograme financiranja 
političnih strank. Političnim strankam, katerih listam so pripadli mandati za člane Občinskega 
sveta Občine Radlje ob Dravi na zadnjih lokalnih volitvah, pripada sorazmerni del sredstev iz 
proračuna Občine Radlje ob Dravi glede na število dobljenih glasov.  
 
Odhodki so predvideni  v višini  3.437,28 €. 
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2000 – nadzorni odbor 

02  EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  

V občini je na tem področju zajeto urejanje na področju fiskalne politike ter fiskalnega nadzora, 
dejavnost nadzornega odbora.  
Predpisi, ki urejajo to področje so: 

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-
A in 80/20 – ZIUOOPE); 

- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega 
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (MUV, št. 6/2007, 
8/2013, 13/2013, 14/2016 in 11/2019); 

Dolgoročni cilji programa so: skrb za zakonito, namensko in učinkovito porabo javnih sredstev in 
smotrno upravljanje z javnimi sredstvi. Glavni letni izvedbeni cilji so dejavnost nadzora 
poslovanja z namenom sledenja dolgoročnega cilja. 
 

Program  0203  Fiskalni nadzor 

02039001   Dejavnost nadzornega odbora 

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. Dolgoročni cilji: 
Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledati, proučevati in ugotavljati skladnost 
ravnanja s pravnimi predpisi ter ugotavljati gospodarnost in namenskost porabe proračunskih 
sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi dodatnih, zunanjih revizij in morebitnih 
prijav sumov kaznivih dejanj prisotnih organov. 
Glavni letni izvedbeni cilji: Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad 
razpolaganjem s premoženjem Občine Radlje ob Dravi, nadzoruje namenskost porabe 
proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 
Na podlagi veljavnega Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih 
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (MUV, štev. 
6/07, 8/13, 13/13, 14/16 in 11/19)  pripada predsedniku in članom NO pravica do izplačila sejnine 
za udeležbo na seji nadzornega odbora, ki znaša za predsedovanje na seji 5,3 % in udeležbo na 
seji 2,7 % od višine mesečne plače župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za 
delovno dobo. Letni znesek sejnin, ki se izplača posameznemu članu nadzornega odbora, ne sme 
presegati 7,5 % plače župana. 
V znesku za sejnine je vključeno tudi izplačilo nagrade za nadzore, ki jih bo nadzorni odbor opravil 
na podlagi programa dela za leto 2021. V programu dela bodo vključeni predvidoma štirje nadzori.    
Osnova za izračun v letu 2021 je realizacija iz preteklega leta, načrtovano število sej in število 
opravljenih nadzorov po letnem programu dela. 
 
Za  delo in dejavnost nadzornega odbora je na tem programu predvidenih 6.500,00 €.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195
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3000 – župan in podžupani 

01  POLITIČNI SISTEM  

Programsko področje zajema izdatke namenjene dejavnosti župana in podžupanov.  
Predpisi, ki urejajo to področje so:  

- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 
– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 
– UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a);  

- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12, 68/17 in  93/20 – Odl. US);  

- Zakon o volilni in referendumski kampanji (Ur. list RS, štev. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 
105/08 - odl. US, 11/11, 28/11 - odl. US in 98/13,);  

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-
A in 80/20 – ZIUOOPE); 

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, štev. 63/07 UPB3, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 
- ZZavar-E, 40/12-ZUJF);  

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno 
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 
46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).  

 
Dolgoročni cilji programa so kvalitetno izvajanje nalog v okviru političnega sistema, uresničevanje 
ukrepov iz Strategije razvoja občine. Glavni letni izvedbeni cilji so realizacija načrtovanih 
aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.  

Program 0101  Politični sistem 

01019003   Dejavnost župana in podžupanov   

Podprogram zajema dejavnost župana in podžupanov: plačo župana in podžupanov. Župan lahko 
opravlja funkcijo nepoklicno ali poklicno, podžupani, ki jih imenuje župan v skladu z Zakonom o 
lokalni samoupravi pa opravljajo funkcijo nepoklicno. Župan je predstojnik lokalne skupnosti in 
navzven predstavlja in zastopa občino. Župan (ob pomoči podžupanov, ki jih imenuje župan) skrbi 
za izvajanje in uresničevanje sprejetih usmeritev in odločitev ter opravlja vse z zakoni naložene 
naloge. V okviru tega programa se izvajajo tudi protokolarni dogodki in obveščanje javnosti o delu 
in vseh dejavnostih v občini. 
 
Dolgoročni cilj: zagotoviti zakonito in nemoteno delovanje občine v vseh razmerah. 
Letni izvedbeni cilj: zagotoviti pogoje za nemoteno opravljanje funkcije župana in podžupana in 
obveščanje javnosti.  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1987
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3291
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3192
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=E_bc519cb3-2857-467b-95a2-bed67d5601cf&createDate=2007-05-11&activeDate=2007-05-26
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_030234aa-107e-45be-b217-563e2ad85eaa&createDate=2007-11-13&activeDate=2008-01-01
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=657ef22b-e149-4863-aecf-09a7305fd439&createDate=2008-11-07&activeDate=2008-11-08
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=bae3b486-ef51-4e3c-9c10-72f5f1c3830a&createDate=2011-02-21&activeDate=2011-02-22
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=fc8cece4-6a60-459d-80be-e6bb77f57e91&createDate=2011-04-15&activeDate=2011-04-16
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=54f7125c-aaf6-49e5-b14b-b1d34c3271e3&createDate=2013-11-29&activeDate=2013-12-14
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4891
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3273
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1121
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1753
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0961
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2074
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3949
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1206
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3165


 

28 
 

 
Proračun za leto 2021 

 

  

 
Občina Radlje ob Dravi 

 

  

Podprogram dejavnost župana in podžupana zajema bruto plačo župana, prispevke na plačo ter 
bruto nagrado podžupana za leto 2021. Stroški dela so usklajeni s predpisi o plačah in drugih 
stroških dela v javnem sektorju. V okviru tega programa se izvajajo tudi protokolarni dogodki in 
obveščanje javnosti o delu in vseh dejavnostih v občini. Obveščanje javnosti – na podlagi 127. 
člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, štev. 28/16, 35/17 in 11/19) morajo biti  odloki, drugi 
predpisi ter drugi akti občine objavljeni v uradnem glasilu občine (MUV ali Uradnem listu RS) in 
na spletni strani občine.  Za ozaveščanja javnosti o posameznih dogodkih, projektih in pomembnih 
javnih temah uporabljamo širok splet različnih orodij - spletno stran, radio, snemanje sej in 
dogodkov, socialna omrežja, oglaševanje v drugih medijih in izdajanje informativnega glasila  
»Novičke Občine Radlje ob Dravi« ter poštno obveščanje. Protokol – postavka zajema izvedbo 
aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditvah, ki so v občinskem interesu,  
stroške protokolarnih daril, stroške pogostitev ob protokolarnih srečanjih in obiskov v Občini 
Radlje ob Dravi,  medletna srečanja in sodelovanja z državnimi in lokalnimi institucijami in 
pobratenimi mesti. Zaradi omejitve zbiranja in gibanja, ter preprečevanja širjenja okužb 
koronavirusa, bo v mesecu decembru 2020 odpadel »Novoletni sprejem župana”, na katerega 
smo povabili gospodarstvenike, predstavnike javnega življenja zavodov, javnih podjetij, 
predstavnike vseh društev, šol, vrtca... za katerega smo odšteli približno 1.300 € in “Silvestrovanje 
na prostem” v centru Radelj, za katerega smo odšteli 500 € (300 € za glasbo in 200 za napitek -
zakuhano vino). Sredstva predvidena za ta namen bo župan iz postavke protokol namenil OŠ 
Radlje ob Dravi, za izboljšanje pogojev pouka na daljavo in sicer za nakup potrebne opreme. 
 

Dejavnost župana in podžupanov

PP Naziv proračunske postavke Vrednost v €

1008 Plače župana 60.392,67

1009 Regres župan 940,58

1016 Podžupani 15.007,92

1017 Protokol 20.000,00

1018 Reprezentanca 8.000,00

1019 Odnosi z javnostjo oglasi in objave 46.500,00

SKUPAJ 150.841,17  
 
 

4000 – občinska uprava 

02  EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  

Področje porabe zajema vodenje stroškov plačilnega prometa, finančnih zadev in nadzor nad 
porabo javnih financ. 
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- Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02, 75/02 - ZIZ-A, 15/03, 2/04 - 
ZPNNVSM, 37/04, 100/05 - odl. US, 39/06, 131/06 - ZBan-1, 102/07, 126/07 - ZFPPIPP, 
58/09 - ZPlaSS, 34/10 - ZPlaSS-A, 59/10 - ZOPSPU);  

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-
A in 80/20 – ZIUOOPE); 

 
Dolgoročni cilji programa: skrb za zakonito, namensko in učinkovito porabo javnih sredstev in 
smotrno upravljanje z javnimi sredstvi. Glavni letni izvedbeni cilji: nemoteno opravljanje 
plačilnega prometa, notranja revizija poslovanja z namenom sledenja dolgoročnega cilja. 
Za to področje programa je predvidenih 7.800,00 €.  

Program  0202  Urejanje na področju fiskalne politike    

02029001   Urejanje na področju fiskalne politike 

Zajema podprograme stroškov plačilnega prometa. Predlagani so odhodki v višini 3.800,00 €. 

Program  0203  Fiskalni nadzor 

02039001   Dejavnost nadzornega odbora 

Podprogram zajema stroške notranje revizije občine. 
Dolgoročni cilj: zagotavljanje delovanja notranjih kontrol poslovanja Občine Radlje ob Dravi. 
Letni izvedbeni cilj: izvajanje notranje revizije za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora 
javnih financ. 
 
Sredstva v višini 4.000,00 €  zajemajo sredstva za notranjo revizijo zaključnega računa.  
 

06   LOKALNA SAMOUPRAVA    

Področje porabe zajema delovanje z nevladnimi institucijami lokalnih skupnosti in dejavnost 
občinske uprave. Predpisi, ki urejajo to področje so: 

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-
A in 80/20 – ZIUOOPE); 

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, štev. 20/11, 57/12, 

46/16); 
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 

57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 
59/19); 

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 
69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF); 

http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=E_a901d2c9-6708-43b2-95fc-f5da17f98404&createDate=2002-04-05&activeDate=2002-04-20
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_168d469c-0f05-4fbb-87b7-8d1369d53831&createDate=2002-08-22&activeDate=2002-09-21
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_10b9a6bb-28e9-4623-a9e3-2e840a78e840&createDate=2003-02-14&activeDate=2003-02-15
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_6f97b2dc-fd07-4c2c-ba8e-a94cede7eb22&createDate=2004-01-15&activeDate=2004-04-01
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_6f97b2dc-fd07-4c2c-ba8e-a94cede7eb22&createDate=2004-01-15&activeDate=2004-04-01
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_c43645c5-1788-4058-9ff3-2c571fee1a85&createDate=2004-04-15&activeDate=2004-04-16
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_31f2cc4d-e9ab-4c08-af47-336fe7cf3647&createDate=2005-11-10&activeDate=2005-11-11
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_eb350523-178f-426e-afd2-7f17baa3c55e&createDate=2006-04-13&activeDate=2006-04-28
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_75718410-0f21-4873-a303-ab71689369f3&createDate=2006-12-14&activeDate=2007-01-01
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=a028c2776-f255-44ae-82cc-fdc55d02bfa7&createDate=2007-11-09&activeDate=2007-11-10
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_3aef04ea-9fb5-43c7-803a-cb83b82a3231&createDate=2007-12-31&activeDate=2008-10-01
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=1c0470bb-471b-48ea-99bc-225bb754365c&createDate=2009-07-27&activeDate=2009-11-01
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=46ee7d97-1cb1-451b-aab0-3881bfb6e67a&createDate=2010-04-30&activeDate=2010-05-01
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=f9a559be-fc16-405b-86f3-a5d16099a32a&createDate=2010-07-23&activeDate=2010-08-07
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=d9516011-c820-433e-a9fa-306bd3eeef27&createDate=2011-03-18&activeDate=2011-03-19
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=544723cd-d3e2-43b2-8d73-b27f6c3c0123&createDate=2012-07-27&activeDate=2012-07-28
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=0a8b85f1-4fda-4580-b398-78a92ce76f3d&createDate=2016-06-30&activeDate=2016-07-01
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3312
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0776
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2024
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1981
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2619
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3719
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0678
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1441
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2817
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3015
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
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Dolgoročni cilji programa: povezovanje lokalnih skupnosti ter optimalna izraba sredstev na teh 
področjih, strokovno in učinkovito delo zaposlenih, zagotavljanje materialnih pogojev za 
učinkovito delo, gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem občine. Letni izvedbeni 
cilji  programa: uspešno in učinkovito povezovanje lokalnih skupnosti, uspešno in učinkovito 
izvajanje zastavljenih nalog v okviru občinske uprave in vzdrževanja premoženja občine.  
 

Predlog proračuna za leto 2021 predvideva na tem programu sredstva v višini 876.400,73 € kar 
predstavlja 9 % proračuna.  

Program  0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 
ravni 

Glavni program zajema sredstva za nacionalna združenja in povezovanje lokalnih skupnosti na  
regionalnem in republiškem nivoju. 
Dolgoročni cilji: Dolgoročni cilji delovanja na področju lokalne samouprave so povezovanje 
lokalnih skupnosti in prek reprezentativnih združenj doseganje skupnih razvojnih programov in 
strategij. Skupno nastopanje lokalnih skupnosti do inštitucij države. 
Letni izvedbeni cilj: Povezovanje lokalnih skupnosti zaradi sofinanciranja skupnih razvojnih 
programov in strategij. 
V predlogu proračuna za leto 2021 so predlagani  odhodki  so  v višini  41.550,54 €.  
 
06019002  Nacionalno združenje lokalnih skupnosti   

Odhodki so predvideni v višini  1.940 €.  
Podprogram zajema planirano plačilo članarine Skupnosti občin Slovenije. 
 
06019003  Povezovanje lokalnih skupnosti   

Podprogram zajema delovanje z nevladnimi institucijami z namenom pospeševanja regionalnega 
in lokalnega razvoja. Dolgoročni cilji usmerjeni v hitrejši regionalni in lokalni razvoj na 
gospodarskem, socialnem in okoljskem področju in skladnost regionalnega razvoja. Letni 
izvedbeni cilji so sofinanciranje izvajanja splošnih razvojnih nalog RRA Koroška d.o.o., ki kot 
subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni, opravlja naloge, ki so v javnem interesu in nudi 
strokovno podporo Svetu Koroške regije, Razvojnemu svetu Koroške regije in drugim nosilcem 
razvojne politike v regiji.  
 
Odhodki v višini 39.610,54 € zajemajo  stroške za izvajanje zakonsko opredeljenih nalog in drugih 
nalog spodbujanja regionalnega razvoja na območju Koroške razvojne regije. Za izvedbo teh nalog 
je s strani Sveta Koroške regije in Razvojnega sveta Koroške regije pooblaščena RRA Koroška.  
Regionalno skrbništvo Koroške regije je vključitev v različne projekte iz področja privabljanja 
vlagateljev v našo regijo.  
Glavni cilj projekta Dvig kompetenc in razvoj turistične ponudbe v vodilni turistični destinaciji 
Koroška 2020 in 2021 je digitalno inovirati vsaj tri enote nepremične dediščine v vodilni destinaciji 
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Koroška, povezati in s pomočjo digitalnih orodij razviti obstoječo kulturno dediščino v skupen 
turistični produkt, ter izboljšati strokovne kompetence zaposlenih v turizmu in gostinstvu. 
Nadaljuje se izvajanje programa aktivnosti skupne promocije Koroške,  ki temelji na izkazanih 
potrebah ter – s strani ponudnikov turističnih storitev in lokalnih skupnosti – podanih pobudah za 
izvajanje skupnih marketinški aktivnosti.  
RRA Koroška že nekaj let na različne načine opravlja vlogo regijskega koordinatorja spodbujanja 
bolj trajnostnih oblik mobilnosti v regiji, predvsem tudi z vodenjem vzpostavitve kolesarske mreže 
v regiji. 
Občina Radlje ob Dravi je z Univerzo v Mariboru sklenila Pogodbo o sodelovanju pri izvajanju 
Centra za pametna mesta in skupnosti Univerze v Mariboru, v okviru katere je bilo določeno 
sodelovanje na naslednjih področjih: vzpostavitev mreže senzorjev za spremljanje stanja okolja v 
povezavi z varnostjo in obveščanjem v primeru naravnih in drugih nesreč (poplave, požari, 
plazovi), uporaba sistemov za prenos signalov na območjih, kjer ni internetnih povezav ali 
konfiguracija terena otežuje prenos signalov; pametna infrastruktura na področju javne 
razsvetljave, dobave pitne vode, odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda, zbiranja gospodinjskih 
odpadkov, spremljanje rabe in proizvodnje električne energije; zdravstvena oskrba za občane v 
oddaljenih predelih občine in napredno komuniciranje z občani – vzpostavitev komunikacijskih 
točk v različnih predelih občine. 
 

Program 0603  Dejavnost občinske uprave odhodki  

Dejavnost občinske uprave zajema upravne strokovne in druge naloge na delovnih področjih 
določenih z Zakonom o lokalni samoupravi in Odlokom o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave Občine Radlje ob Dravi. 
Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. Dolgoročni cilji glavnega 
programa: zagotavljanje sredstev za kakovostno, učinkovito delovanje občinske uprave in 
zakonska, namenska in učinkovita poraba proračunskih sredstev, zasledovanje cilja polne 
zasedenosti delovnih mest, strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih, varnost pri delu in ustreznih 
pogojev za učinkovito delo. Kratkoročni izvedbeni cilji: učinkovito in uspešno izvajanje 
zastavljenih nalog, zagotavljanje in vzdrževanje sodobne informacijske in komunikacijske opreme 
za nemoteno delo občinske uprave. 
Sredstva na tem programu so predvidena v višini 834.850,19 €.  
 
06039001  Administracija občinske uprave   

Podprogram vključuje stroške za plače zaposlenih v občinski upravi, materialne stroške, izdatke 
za blago in storitve, kar omogoča nemoteno delovanje občinske uprave Občine Radlje ob Dravi. 
Plače zaposlenih so načrtovane skladno s kadrovskim načrtom in v skladu s predpisi, ki urejajo 
plače in druge pravice iz delovnega razmerja v javnem sektorju. Višina sredstev za plače se je 
povišala na podlagi sprejetega  Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list 

RS, št. 80/18),  ki je določil  uvrstitev za 1 (en)  oz. 2 (dva) plačna razreda višje. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3862
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Dolgoročni cilji podprograma so kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog z zakonsko, 
namensko, gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev, vzpostaviti,  zagotoviti in 
vzdrževati sistem notranjih kontrol. Dolgoročni cilj podprograma so namenska, gospodarna in 
zakonita poraba sredstev za stroške dela, kar mora zagotavljati kvalitetno in strokovno izvajanje 
nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja občinske uprave Občine Radlje ob Dravi. 
 Kratkoročni izvedbeni cilji uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru 
delovanja občinske uprave Občine Radlje ob Dravi.  
 

Administracija občinske uprave

PP Naziv proračunske postavke Vrednost v €

6011 Plače občinska uprava 292.288,22

6012 Regres za letni dopust občinska uprava 10.268,00

6013 Jubilejne nagrade 433,13

6014,6015 Prehrana in prevoza na delo delavcev občinske uprave 12.327,71

6016,6017 Prispevki, davki in premije pokojninskega zavarovanja občinske uprave 44.943,85

6020 Materialni stroški občinske uprave 161.381,28

6032 Promocija zdravja na delovnem mestu 1.000,00

SKUPAJ 522.642,19  
 
Na podprogramu Administracija občinske uprave so predvideni odhodki v višini  522.642,19  €. 
Dejavnosti v okviru proračunske postavke so načrtovane tako, da omogočajo nemoteno 
izvrševanje dela občinske uprave. 
Poleg rednih stroškov so v materialnih stroških občinske uprave predvidena sredstva za obvezno 
prakso dijakov in študentov. Dijaki in študentje morajo v okviru rednega izobraževalnega procesa 
opraviti obvezno prakso. Na Občini Radlje ob Dravi želimo omogočiti opravljanje obvezne prakse 
zainteresiranih dijakov in študentov, ki so upravičeni do povračila stroškov za prehrano in denarne 
nagrade, ki je določena z zakonom. 
 
Sredstva v višini 1.000,00 € so zagotovljena za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu. 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu ( ZVZD-1, Ur.l.RS, št. 43/11) nalaga delodajalcem da morajo 
načrtovati in izvajati program promocije zdravja na delovnem mestu, da morajo zagotoviti 
potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja le tega, kar pomeni, da morajo izvajati določene 
aktivnosti in ukrepe, da se ohranja in krepi telesno in duševno zdravje delavcev. Delodajalec mora 
tudi v izjavi o varnosti z oceno tveganja načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu. 
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06039002  Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave   

Podprogram zajema stroške za vzdrževanje občinskih prostorov in opreme ter poslovnih zgradb v 
lasti občine. Dolgoročni cilji podprograma so gospodarno ravnanje in vzdrževanje občinskega 
premoženja, zagotovitev opreme za nemoteno delovanje občinske uprave, ter zadovoljitev 
družbenih potreb na določenih lokacija in območjih. 
Kratkoročni izvedbeni cilji podprograma so nujna vzdrževalna dela na poslovnih objektih in 
posodobitev računalniške opreme za nemoteno delovanje občinske uprave. 
 
 

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,potrebnim za delovanje OU

PP Naziv proračunske postavke Vrednost v €

6021 Tekoče vzdrževanje prostorov in opreme 36.500,00

6022 Nakup opreme občinska uprava 5.000,00

6028 Investicije in vzdrževanje druge občinske stavbe 112.392,00

6030 Center Radlje 72.116,00

6031 Energetsko pogodbeništvo 49.000,00

6033 Skladiščni prostori JP KIČ 22.200,00

6034 Objekt Koroška 11 15.000,00

SKUPAJ 312.208,00  

Podprogram zajema planirane odhodke v letu 2021 za tekoče vzdrževanje občinskih prostorov in 
poslovne zgradbe v lasti občine. Na poslovni stavbi Center Radlje so v letu 2021 predvidena večja 
investicijska dela, obnova strehe in prezračevanje mansarde stavbe. Za potrebe Javnega podjetja 
kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. se gradijo skladiščni prostori z garderobami za 
delavce, predvidena je tudi notranja obnova objekta na Koroški cesti 11. 
 
 

07  OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  

 
Sedmo področje je namenjeno civilni zaščiti in protipožarni varnosti.  
Predpisi, ki urejajo področje so:   

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg);  

- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 
83/12 in 61/17 – GZ);  

- Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo in 23/19); 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2182
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5021
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0102
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3292
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-5006
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Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v 
primeru naravnih in drugih nesreč. Dolgoročni cilji: temeljijo na odgovornosti organov lokalne 
skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti, za pravočasno ukrepanje ob naravnih in 
drugih nesrečah. Skupaj z državnimi organi organizirati varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami kot enoten in celovit sistem varstva, ki usklajeno deluje na nivoju celotne države.  
Letni izvedbeni cilj: zagotavljanje pogojev za delovanje vseh sil, izvajanje intervencij, 
usposabljanje vseh sil za zavarovanje občanov in njihovega premoženja.  
 
Na tem področju so predlagani odhodki v višini 99.809,01 €, kar predstavlja 1 % celotnega 
predloga proračuna za leto 2021. 

Program 0703  Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Podprogram vključuje sredstva za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in 
služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje, opremljanje 
društev in drugih organizacij.  Dolgoročni cilji so zvišanje ravni reševalnih ukrepov, s skrajšanjem 
odzivnega časa, povečanjem opremljenosti in usposobljenosti, načrtovanje, svetovanje in 
obveščanje, zagotavljanje delovanja gasilskih društev. 
Kratkoročni izvedbeni cilji:  usposabljanje in permanentno izobraževanje enot, ki jih ima Občina 
Radlje ob Dravi ustanovljene in organizirane za odzivanje v primeru naravnih in drugih nesreč in v 
primeru  izrednih razmer v skladu z navodili in usmeritvami poveljnika občinskega štaba za civilno 
zaščito. Ustrezno opremljanje z osebno in skupno reševalno opremo. Skrb za ustreznost prostorov 
zaklonišča in skladišča, kjer se hrani oprema civilne zaščite. 
Za usposabljanje in opremljanje enot civilne zaščite so predvideni odhodki v višini  5.313,78 €.  
 
07039002    Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč   

Podprogram zajema stroške operativnega delovanja gasilskih društev, investicijsko-vzdrževanje 
gasilskih domov, gasilskih vozil in opreme (financiranje tudi s požarno takso). 
Dolgoročni cilji: zagotavljanje varstva pred požarom in drugimi naravnimi ter drugimi nesrečami, 
preventiva. Kratkoročni izvedbeni cilji: opremljanje gasilskih enot, izvajanje preventivnih 
ukrepov, vzdrževanje gasilskih domov, vozil in opreme. Izgradnja gasilskega doma v Radljah ob 
Dravi. 
 
Na področju protipožarne varnosti predlagamo financiranje dveh prostovoljnih društev – PGD 
Vuhred in PGD Radlje ob Dravi. Za dejavnost gasilskega društva Radlje in Vuhred so predvidena  
sredstva v višini 13.192,78  €, sredstva višini 2.638,57 € se odvaja Gasilski zvezi dravske doline.  Iz 
požarne takse na prihodkovni strani se namenijo sredstva prostovoljnima gasilskima društvoma 
za gasilsko opremo v višini 22.000,00 € in nabavo gasilskih vozil v višini 8.019,60 €. Za gorsko 
reševalno službo je predvidenih 919,80 €. Za Gasilski dom Radlje je predvidenih 47.724,48 €.  
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08    NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST  

 
Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Področje 
urejajo naslednji zakonski predpisi: Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 
– uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 
109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C);  Zakon o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE); 
 
Dolgoročni cilj je vzgoja za varno udeležbo otrok v prometu, zmanjševanje števila nesreč in 
umirjanje prometa na šolskih in ostali poteh. 
Predlagani odhodki za leto 2021 so na tem področju 10.570,18 €.  
 

Program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 

08029001    Prometna varnost 

Podprogram zajema stroške sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, nabavo rekvizitov 
in brošur ter ureditev prometne signalizacije. Dolgoročni cilj je zagotavljanje večje varnosti na 
šolskih poteh in v prometu. Kratkoročni izvedbeni cilj je izvedba delavnic in osveščanje 
udeležencev v prometu. 
Na postavki Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so odhodki predvideni  v višini  
2.570,18 €, za prometno signalizacijo pa 8.000,00 €. 
 
 

11   KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

 
Področje porabe  kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zajema izvajanje programov na področju 
kmetijstva,  prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj  podeželja in podporne storitve za 
kmetijstvo, gozdarstva  - gozdna infrastruktura in  ribištva. Področje regulirajo naslednji zakoni: 
Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 
22/18); Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17); Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. . 38/13 – uradno 
prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg in 92/20); Zakon o gozdovih (Uradni list RS št. 30/93, 56/99 – 
ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 
17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16); );  Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE); 
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1978
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3528
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1069
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1327
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1446
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0946
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3086
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2468
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1075
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1446
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3781
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1299
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2521
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0541
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0992
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0340
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3230
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
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Dolgoročni cilj: kakovostne dobrine kmetijstva, razvoj raznolikih dejavnost s ciljem dviga 
kakovosti življenja na podeželju, ohranjanje identitete podeželj. 
 
Predlagani odhodki na tem programu so  112.596,28 € kar predstavlja 1 % odhodkov 
predlaganega proračuna za leto 2021. 
 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva  

Glavni program  reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v 
kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij, in sicer: izboljšanje 
konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja, upravljanje z zemljišči in kakovostno 
življenje na podeželju.  
Dolgoročni cilji: ohraniti poseljenost in obdelanost kmetijskih zemljišč v občini, omogočanje 
razvoja živinorejskih in poljedelskih usmeritev v proizvodnjo kakovostnih izdelkov.  Cilji so 
dosegljivi z izvajanjem ukrepov za izboljšanje oskrbe občanov z lokalnimi pridelki, zagotoviti 
lokalno samooskrbo, povečanje obsega ekološke pridelave, živalim in okolju prijazno kmetovanje, 
spodbujati delovanje društev kot ukrep za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. 
Letni izvedbeni cilj: Društvom s področja kmetijstva se omogoča delno pokrivanje stroškov 
njihovega delovanja ter vzpodbujanje njihovih aktivnosti. Vzpodbujanje samooskrbe in kratkih 
dobavnih verig. Obnova centra sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. 
 
Sredstva za ta program so predlagana v višini  37.094,00 €.  
 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Strukturne izboljšave in tehnološko prilaganje sta pogoja za dvig konkurenčnosti kmetijstva in 
zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja.  Na tem  podprogramu so predvidena sredstva 
javnega razpisa na podlagi Pravilnika o  ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja. 
Dolgoročni cilji zagotoviti sredstva v skladu z veljavnimi predpisi in sprejetega pravilnika za razvoj 
kmetijstva podeželja. Prav tako je dolgoročni cilj tudi vzdrževanje objektov kulturne dediščine v 
Občini Radlje ob Dravi. 
Kratkoročni izvedbeni cilji: na podlagi javnega razpisa se zagotovijo sredstva za razvoj kmetijstva 
in podeželja ter za krepitev samooskrbe in krtkih dobavnih verig.  
 
Na tej postavki so zagotovljena tudi sredstva za odkup kozolca in obnovo muzeja.  
 
Sredstva po proračunskih postavkah na tem podprogramu so namenjena za podporo delovanju 
društev  v višini 7.834,00 € ter krepitev samooskrbe in kratkih dobavnih verig v višini 6.299,00 €. 
 
Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja: Društvom s področja 
kmetijstva in razvoja podeželja se omogoča delno pokrivanje stroškov njihovega delovanja ter 
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vzpodbujanje njihovih aktivnosti. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa v skladu s 
Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi. 
Sofinanciranje je možno do 100 % oz. do višine razpoložljivih sredstev.  
 
Krepitev samooskrbe in kratkih dobavnih verig: Ukrepi so naravnani k povečanju samooskrbe s 
pridelavo kvalitetne lokalno pridelane hrane ob hkratni skrbi za ohranjanje okolja in tradicionalne 
kulturne krajine, povečanja števila raznolikih dejavnosti na podeželju ter ohranjanje dediščine 
podeželja in njeno vključevanje v razvoj novih produktov. Program obsega ukrepe za izboljšanje 
oskrbe prebivalcev s kakovostno hrano, dvig prepoznavnosti podeželja in trženju dobrin 
podeželja.  
Sredstva v višini 4.000,00 € so namenjena za kupnine za kozolec, ki je po Odloku o razglasitvi 
nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Radlje ob Dravi naveden 
kot kulturni spomenik. Kozolec bo iz lokacije na Maistrovi ulici prestavljen na novo lokacijo.  
 
11029003 Zemljiške operacije 

Predvidena so sredstva v znesku 3.921,00 € za vzdrževanje občinskih sadovnjakov.  

1104 Program  Gozdarstvo  

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. 
 
11049001  Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest   

Podprogram zajema sredstva za vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste, gozdne 
vlake ter upravljanje in vzdrževanje gozda v lasti občine. Dolgoročni izvedbeni cilj je skrbno 
upravljanje z gozdom in redno vzdrževanje gozdnih cest. Kratkoročni cilj je realizacija plana 
vzdrževanja občinskega gozda in vzdrževanja ter pluženja gozdnih cest. 
 
Na tem podprogramu je predvidenih 75.502,28 €. Za redno vzdrževanje gozdnih cest je 
predvideno 70.000,00  €, kar bo na prihodkovni strani delno zbrano s pristojbinami za vzdrževanje 
gozdnih cest, delno pa pokrito iz sofinanciranja s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje na 
osnovi tripartitne pogodbe med Občino Radlje ob Dravi, Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ter 
Zavodom za gozdove Slovenije. Za upravljanje in vzdrževanje občinskega gozda je predvideno 
4.452,28 €, ter za gospodarjenje z divjadjo 1.050,00 €, ki ga na prihodkovni strani prejmemo iz 
strani Direktorata za gozdarstvo lovstvo in ribištvo in se kot namenski izdatki porabljajo za 
izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. 
 

12   PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN  

 
Področje porabe zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z 
obnovljivimi viri energije, učinkovito rabo energije in oskrbe s toplotno energijo. 
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Področje urejajo naslednji zakonski predpisi: 
- Energetski zakon /EZ-1 (Ur. l. RS, št. 60/2019 – uradno prečiščeno besedilo in 65/2020) 
- Zakon o učinkoviti rabi energije /ZURE (Ur. l. RS, št. 158/20) 

1102 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije  

Program vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. 
Dolgoročni cilj: Učinkovita raba energije in iskanje možnosti za rabo obnovljivih virov energije. 
 

 
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

V današnjem času dobiva tematika povezana z energijo vedno večji pomen, zato je za lokalne 
skupnosti nujno potrebno energetsko načrtovane. Občina Radlje ob Dravi v skladu z zakonodajo 
in glede na finančne zmožnosti skrbi za učinkovito rab energije in rabo obnovljivih virov energije, 
saj jeto pot trajnostnega razvoja občine. Veliko pozornost namenja širjenju informacij in znanja 
tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Sredstva na tem podprogramu na proračunski postavki 
»Lokalni energetsko podnebni načrt« so predvidena v višini 1.000,00 €. 
 

13     PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 
Področje porabe promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega 
prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne 
infrastrukture. Glavni program cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in 
tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje 
cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in 
investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. Program cestnega prometa in infrastrukture 
regulirajo naslednji zakoni: : Zakon o  cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 
46/15 in 10/18); Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno 
besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 
109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C), Zakon o pravilih cestnega 
prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 
– odl. US, 43/19 – ZVoz-1B in 92/20), Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 
– uradno prečiščeno besedilo in 67/19),  );  Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE); Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 
61/17, 72/17 – popr. in 65/20), Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18),  
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radlje ob Dravi (MUV štev. 32/2009, 27/2014, 
16/2016), Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 
99/15, 46/17, 59/18 in 63/19), Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 
38/16). Zakon o cestah določa, da so državne ceste v lasti Republike Slovenije, občinske pa v lasti 
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0588
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3920
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2243
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2922
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1702
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občin. Glede na pomen za promet in povezovalne funkcije v prostoru se občinske ceste 
kategorizirajo na lokalne ceste in javne poti. 
Dolgoročni izvedbeni cilji so ohranjanje, vzdrževanje in obnova prometne infrastrukture v občini, 
izboljšanje dostopnosti odročnih krajev ter izboljšati prometno varnost. 
V skladu z navedenim  zakonom je lokalna cesta občinska cesta, ki povezuje naselja v občini z 
naselji v sosednjih občinah ali naselja in dele naselij v občini med seboj in je pomembna za 
navezovanje prometa na javne ceste enake ali višje kategorije. Javna pot je občinska cesta, ki ne 
izpolnjuje minimalnih elementov za lokalno cesto ali pa je namenjena samo določenim vrstam 
udeležencev v prometu (krajevne in vaške ceste ali poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače 
ipd.). Zakon zavezuje občine, da sprejmejo odlok o občinskih cestah, v katerem uredijo 
upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest ter nadzorstvo nad občinskimi 
cestami, in kategorizirajo občinske ceste najkasneje v enem letu po uveljavitvi zakona. Občina 
Radlje ob Dravi je na podlagi navedenega člena sprejela Odlok o kategorizaciji občinskih cest 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 32/09 s spremembami in Odlok o občinskih javnih cestah v Občini 
Radlje ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik, št. 20/12). Zakon o lokalni samoupravi med nalogami 
občin v 21. členu navaja, da občina gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, v skladu 
z zakonom ureja promet v občini in izvaja naloge občinskega redarstva. . Statut Občine Radlje ob 
Dravi (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/16, 35/17 in 11/19) v deseti točki 7. člena določa, da 
občina upravlja, gradi in vzdržuje: 
- lokalne javne ceste in druge javne poti, 
- površine za pešce in kolesarje, 
- igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča, 
- javne parkirne prostore in druge javne površine, 
- ureja promet v občini in sodeluje pri vzdrževanju gozdnih cest. 
Kratkoročni izvedbeni cilji so zagotovitev proračunskih sredstev za nemoteno izvajanje 
programov cestnega gospodarstva. Naloge na področju cestnega gospodarstva oziroma dinamiko 
izvajanja del bomo prilagajali razpoložljivim sredstvom. Največji delež predvidenih sredstev 
predstavljajo sredstva za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, cestno razsvetljavo in stroški 
električne energije. Pri vzdrževalnih delih so zajeta predvidena plačila za storitve izvajalca JP 
Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o., ki izvaja program vzdrževanja lokalnih cest in javnih 
poti – javnih površin ter drugih cestnih objektov, zimsko službo ipd. Z razpoložljivimi sredstvi 
bomo zagotovili najosnovnejše vzdrževanje. 
 
Za promet, prometno infrastrukturo in komunikacijo so za leto 2021 namenjena sredstva v višini  
1.518.360,50 €, kar predstavlja 16 % odhodkov predloga proračuna za leto 2021. 
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1302   Cestni promet in infrastruktura  

13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest   

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, upravljanje in tekoče 
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne 
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - 
grbine). Dolgoročni izvedbeni cilji so zagotavljanje zakonsko predpisanega nivoja vzdrževanja 
cestne infrastrukture, ki omogoča ohranjanje in posodabljanje cestne infrastrukture, ki zagotavlja 
varen promet. Kratkoročni cilj je realizacija planov vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del, 
načrtovanih v letu 2021 kar je asfaltiranje 3,05 km lokalnih cest. 
 
Za tekoče vzdrževanje lokalnih cest je v predlaganem proračunu namenjeno 682.400,00 €, ter za 
urejanje javnih površin 130.000,00 €. 
 
5.000,00 € je namenjenih za vzdrževanje polnilnih električnih postaj za vozila. 
 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje lokalnih javnih cest in druge javne poti, površine za 
pešce in kolesarje, mostove, varovalne ograje ovire za umirjanje prometa, javne parkirne prostore 
in druge javne površine. Dolgoročni cilji so ohranjanje, vzdrževanje in obnova prometne 
infrastrukture v občini, izboljšanje dostopnosti odročnih krajev ter izboljšati prometno varnost. 
Kratkoročni izvedbeni cilj je realizacija plana investicijsko vzdrževalnih del ter rekonstrukcij in 
adaptacij. 
Na tem programu so predlagana sredstva v višini 558.645,50 € za naslednja investicijsko 
vzdrževalna dela na naslednjih odsekih in se bodo financirana iz povratnih in nepovratnih sredstev 
za investicije na podlagi 23. člena ZFO: 

- Rekonstrukcija cest na Sv. Treh Kraljih (odsek Juntar - Štadeker in Juntar - meja Muta) 
- Rekonstrukcija lokalnih cest v Vuhred (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; 
 
Zaključujejo se investicijsko vzdrževalna dela: 

- LC 347041 G1-Župank-Ižek-Pavli 
- JP Kojzekov most-Požek (Repič-Požek) 

 
Nadaljuje se investicija kolesarka povezava Radelj ob Dravi z naseljem Vas. Na proračunski 
postavki  »Obnova avtobusnih postaj« pa je predvidena obnova avtobusnega postajališča na HE 
Vuhred.  
13029004  Cestna razsvetljava 
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Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave.  
Dolgoročni cilji: Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti 
občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti 
glede na urejanja in varnosti v cestnem prometu. 
 
Kratkoročni izvedbeni cilj zajema stroške javne razsvetljave v višini 35.000 €. Na proračunski 
postavki  vzdrževanje javne razsvetljave so predvidena sredstva v višini 101.975,00. Nadaljuje se 
obnova javne razsvetljave na podlagi koncesijske pogodbe s podjetjem Petrol d. d., za izvajanje 
energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za daljše časovno 
obdobje. V letu 2021 se bo prenavljala zunanja razsvetljava kulturnih spomenikov v Občini Radlje 
ob Dravi (cerkev Sv. Anton na Pohorju, Sv. Lovrenc v Vuhredu, Sv. Mihael v Radljah ob Dravi, Sv. 
Trije Kralji, Sv. Jurij na Remšniku, Sv. Pankracija na Radelci). 

1306   Telekomunikacije in pošta 

13069001  Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

Za stroške širokopasovnega omrežja so predvidena sredstva v višini 300,00 €. 
 

14   GOSPODARSTVO 

 
Področje porabe gospodarstvo zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, 
pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 
Področje regulirajo naslednji zakoni: Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, 
št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv); Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
(Uradni list RS, št. 13/18 - ZSRT-1); Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE). 
Dolgoročni cilji so ureditev infrastrukture za učinkovito spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
in turizma z izboljšanjem ponudbe po storitvah, gostinskih uslugah in nastanitvenih kapacitetah.  
 
Sredstva na tem programu so predvidena v višini 375.995,96 €, kar predstavlja 4 % celotnih 
odhodkov predloga proračuna za leto 2021. 

1402  Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti  

Glavni program pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za 
spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5064
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3036
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0622
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1442
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0542
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0541
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
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14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Podprogram zajema aktivnosti za razvoj malega gospodarstva v občini. Kratkoročni izvedbeni cilj 
je ureditev ekonomsko-poslovne infrastrukture, ureditev turistične infrastrukture in parkirišč. 
Odhodki so predvideni v višini 260.255,09 € in vključujejo stroške kreditov MG, mrežni podjetniški 
inkubator ter zaključek projekta Poslovna cona »Pušnik«, ki je uvrščen v Dogovor za razvoj 
Koroške razvojne regije in se bo financiral iz Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014−2020, prednostna naložba 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti 
z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, 
vključno s podjetniškimi inkubatorji.  Projekt se sofinancira iz sredstev Evropske unije, Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno 
infrastrukturo in zasebnikov. Sredstva so namenjena za potrebe izgradnje ekonomske poslovne 
infrastrukture regionalnega pomena.   
 

1403    Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva   

Glavni program promocije Slovenije, razvoja  turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo 
občine in spodbujanje turizma. 
 
14039001 Promocija občine 

Program vključuje promocijo občine doma in v zamejstvu. Dolgoročni cilji so prepoznavnost 
krajev občine v svetu, ohranja se prepoznavnost občine s članstvom v raznih mednarodnih 
organizacijah. Kratkoročni izvedbeni cilji so sodelovanje v raznih mednarodnih organizacijah, 
ukrepi za prepoznavnost Občine Radlje ob Dravi v svetu.  
Občina Radlje ob Dravi ima Certifikat za članstvo v nevladni organizaciji Mayors for Peace (Župani 
za mir). Župani za mir si po vsem svetu, s sodelovanjem med mesti in občinami, prizadevajo 
dvigniti mednarodno ozaveščenost javnosti glede potrebe po odpravi jedrskega orožja in 
prispevati k uresničevanju resničnega in trajnega svetovnega miru.  
Občina Radlje ob Dravi je pristopila, kot kandidatka, na tekmovanje Entente Florale Europe v letu 
2015 in osvojila srebrno priznanje. Kandidatke se ocenjujejo, kot celota skupaj s svojim ožjim in 
širšim zaledjem – urbano območje s podeželjem. Občina Radlje ob Dravi je sodelovala v kategoriji 
manjših krajev. S pomočjo Društva za urejenost krajev Entente florale Slovenija se je občina  
pripravila na obisk mednarodne komisije, ki je občino po določenih merilih ocenila. Na postavki 
so zagotovljena sredstva za plačilo članarine.  
Sredstva v višini 22.607,00 so namenjena različnim promocijskim nalogam občine (promocija 
dravske kolesarske poti, promocija partnerstva za Pohorje, izdaja Zbornika kulturne dediščine 
Občine Radlje ob Dravi). 
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14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Program vključuje spodbujanje turizma. Dolgoročni cilji so dvig gospodarstva preko turizma in 
vzpostavljanje prepoznavnosti Občine Radlje ob Dravi, njene kulturne in zgodovinske dediščine in 
druge turistične zanimivosti, povečanje obsega in kakovosti turistične ponudbe. 
Kratkoročni izvedbeni cilji so izvedba in realizacija razpisov,  postavitev občine na zemljevid točk, 
kjer se izvajajo organizacije dogodkov, ki so opazni v slovenskem in evropskem prostoru.  
 
Predvideni so odhodki v višini 92.804,87 €. V postavki so zajeta sredstva, ki jih občina z javnim 
razpisom razdeli med turistična društva kot dejavnike v turizmu. Sredstva so namenjena za 
pokrivanje stroškov delovanja in stroškov programov društev. Nadalje so predvidena sredstva za 
urejanje plovnosti po reki Dravi, izvedbo Jesenskega festivala v Radljah, stroški delovanja WiFi4EU 
in za projekt Slovenia Green. Namreč, Občina Radlje ob Dravi z obnovo srebrnega certifikata 
»Slovenia Green« sledi Zeleni shemi slovenskega turizma, ki uvaja trajnostne modele v turizem, 
predvsem trajnostni razvoj. Program zajema ukrepe za prepoznavnost Občine Radlje ob Dravi v 
turizmu. Občina Radlje ob Dravi je v mesecu maju 2019 ponovno prejela srebrno plaketo Slovenia 
Green Destination v okviru Zelene sheme slovenskega turizma, s strani Slovenske turistične 
organizacije, ki poteče marca 2022. Slovenija je trajnostno rast slovenskega turizma opredelila, 
kot svojo edino pravo razvojno priložnost v Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 
2021, katerim načelom sledi tudi Občina Radlje ob Dravi. 
 
V okviru aktivnosti »Naša Drava« bodo predstavljene možnosti za rekreacijo na in ob strugi reke, 
organiziralo se bo izobraževanje za varno plovbo in odnos do narave, prav tako bodo izpostavljene 
vsebine, kot so izpiranje zlata, splavarjenje, glažutarstvo,  gospodarstvo, zgodovina čolnarjenja in 
pravic uporabe, rabe in prehoda čez  reko Dravo ter podobne, v večini primerov že zamrle 
aktivnosti na in ob strugi reke. Projekt je sofinanciran iz sredstev EU, namen skupne operacije je 
mednarodno povezovanje in sodelovanje. 
 
V skladu s prostorskimi akti občine je predvidena postavitev kozolca na območju vodnega parka. 
Na proračunski postavki »Širitev vodni park« je za ta namen predvideno 56.344,47 €. 
 

15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  

 
Področje porabe varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja 
in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Področje regulirajo naslednji zakoni: : Zakon o 
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – 
odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 
92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20); Zakon o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – 
ZUKN in 57/11 – ORZGJS40); Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 - ZGO-1, 2/04 - ZZdrI-

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3337
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4085
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1264
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-4120
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-1224
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1847
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2638
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=E_9d00c46c-8add-4ef8-aa5b-8a1cb7450d36&createDate=2002-07-26&activeDate=2002-08-10
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_8de12eaa-03cc-47c8-83e8-8be5fc860dd9&createDate=2002-12-18&activeDate=2003-01-01
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_14e295f6-5faa-40cf-b28e-f07dcf1c60c9&createDate=2004-01-15&activeDate=2004-01-30
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A, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20); Zakon o ohranjanju narave 
(Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 
21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20); Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);  
Dolgoročni cilji so skrb za okolje, predvsem za zmanjševanje onesnaževanja okolja izvajanje 
operativnega programa zbiranja in ravnanja z odpadki, odvajanja in čiščenja komunalnih in 
padavinskih odpadnih voda ter upravljanje in nadzor vodnih virov.  
 
Predvideni odhodki na tem programu znašajo 470.332,83 € kar predstavlja 5 % odhodkov 
predloga proračuna za leto 2021. 
 

1502   Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor  

Glavni program zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in 
ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja. Zakonske in 
druge pravne podlage: Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Uredba o 
okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja, zaradi odvajanja odpadnih voda. 
Dolgoročni cilj: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje 
kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba 
obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, opuščanje in 
nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in 
potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja,  spodbujal se bo razvoj in uporaba 
tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in onesnaževanje 
ter raba naravnih virov. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim 
manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, 
standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja. 
Letni izvedbeni cilj: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje 
kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja in nadomeščanje uporabe 
nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za 
preprečevanje in zmanjšanje obremenjevanja okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. 
 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki   

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjšanje nastajanja odpadkov ter njihovih 
škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, 
prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in 
okoljevarstveni ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje 
odpadkov. 
 

http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_14e295f6-5faa-40cf-b28e-f07dcf1c60c9&createDate=2004-01-15&activeDate=2004-01-30
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_82d3cc16-3fd9-497a-80f0-ba2fb2251c6d&createDate=2004-04-22&activeDate=2004-05-07
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=052d7b1f-71f0-43f4-a55f-09c6c98dc935&createDate=2008-06-10&activeDate=2008-06-25
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=22f89841-f405-46ce-a28f-c4e81618e8b7&createDate=2012-07-27&activeDate=2012-08-11
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=167861aa-65f3-4206-bd85-da241a6b09bb&createDate=2013-12-06&activeDate=2013-12-21
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=85268b11-5778-4a94-b3f9-40fa6e01d077&createDate=2014-06-03&activeDate=2014-06-18
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=20b3690c-3e15-4ab2-aeef-47a031048c46&createDate=2015-07-29&activeDate=2015-08-13
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1402
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
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Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje odlagališč, ter stroškov pobiranja taks. Dolgoročni 
cilji so odstranitev potencialnih nevarnosti za zdravje ljudi in  sanitarnih okoljskih problemov. 
Kratkoročni izvedbeni cilji sanacija odlagališč odpadkov, realizacija izgradnje objektov in naprav, 
ki so namenjena za obdelavo, predelavo in odstranjevanje komunalnih in njim podobnih 
odpadkov. Zajema odhodke v višini 76.307,83 €, in sicer za sanacijo odlagališč odpadkov v višini 
4.000,00 € in stroške pobiranja taks in vodenja investicij v višini 5.500,00 €. Sredstva v višini 
65.807,83 € so namenjena investicijam v objekte in opremo  Koroškega centra za ravnanje z 
odpadki, ki pokriva 12 občin (74.077 prebivalcev): Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, 
Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec 
in Vuzenica. Namen skupnega projekta občin je zagotoviti evropsko primerljivo ravnanje z 
odpadki iz gospodinjstev in zaščititi okolje pred škodljivimi vplivi neustreznega odlaganja 
odpadkov ter tako izboljšati kakovost življenja svojih občanov. 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in naprav. Dolgoročni cilji:  
z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda, zmanjšati nekontrolirano prelivanje odpadne vode preko prelivnih objektov  ter zagotoviti 
uravnoteženo urejanje, obnavljanje in izboljšanje infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih in drugih voda na teritoriju občine.   
Kratkoročni izvedbeni cilj je izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja v lokalni 
skupnosti ter zagotoviti redno vzdrževanje obstoječe infrastrukture za zbiranje, odvajanje in 
čiščenje odpadnih vod v okviru letnih zagotovljenih sredstev. 
 
Predvidena višina zajema subvencijo omrežnine odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
občanom v višini 106.000,00 €,  za nujna intervencijska dela in druga redna vzdrževalna dela, ki 
se pojavijo na obstoječi kanalizaciji 67.374,00 €, stroške pobiranja taks in vodenja investicij JKP 
Radlje v višini 5.000,00 € in odhodke na postavki Odvajanja in čiščenja odpadnih voda Drava v 
višini 800,00 €.  Na podprogramu  je vključen 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. Sredstva v višini 202.862,00 € so predvidena 
za pričetek izgradnje.  
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1504   Upravljanje in nadzor vodnih virov  

Glavni program upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov 
in za gospodarjenje s sistemom vodotokov.  
Dolgoročni cilji je doseganje kvalitetnega stanja voda in drugih, z vodo povezanih ekosistemov, 
zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin, 
spodbujanje trajnostne rabe voda, dolgoročno varstvo razpoložljivih vodnih virov in njihove 
kakovosti. Kratkoročni izvedbeni cilj je povečanje varnosti pred nenadzorovanimi izlivi in 
poplavami. 
 
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

Podprogram vključuje sredstva za odškodnine kmetom na vodovarstvenih območjih, za kar je 
namenjenih 4.000,00 €. Sredstva v višini 7.989,00 € so predvidena za pridobitev projektne 
dokumentacije za ureditev zaledne vode v Vuhredu, kjer prihaja do razlivanja zalednih vod čez 
cesto v smeri stanovanjskih hiš. Projekt se bo izvedel v letu 2022.  
 
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  

 
Področje porabe zajema prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, prostorsko 
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, stanovanjsko dejavnost, gospodarjenje 
z zemljišči in komunalno dejavnost. Področje regulirajo naslednji zakoni: Zakon o določanju 
območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS), (Uradni list RS, št. 
25/08): Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. 
US, 61/17 – ZAID, 7/18 in 33/19); Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – 
popr.), Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 
158/20); Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40); Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) 
(Uradni list, št. RS 62-2604/2016), Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 
47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – 
odl. US, 27/17 in 59/19); Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 
110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1); Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE). 
 
Dolgoročni cilji so doseganje trajnostnega prostorskega razvoja s celovito obravnavo, 
usklajevanjem in upravljanjem njegovih družbenih, okolijskih in ekonomskih vidikov, tako, da se 
kot cilj urejanja prostora varuje prostor, zagotavlja priprava in izvajanje prostorskih aktov, 

http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=E_f14e49a4-6b44-4cf2-b95a-22ed0ec57d27&createDate=2008-03-14&activeDate=2008-03-29
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2024
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3564
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3085
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2913
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3337
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4085
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1264
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-4120
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-1224
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1847
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2638
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3312
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0776
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2024
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1981
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2619
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3719
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0678
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1441
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2417
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-3237
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5386
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356


 

47 
 

 
Proračun za leto 2021 

 

  

 
Občina Radlje ob Dravi 

 

  

omogoča policentrični razvoj naselij, ustvarjajo in ohranjajo prepoznavne značilnosti v prostoru, 
ustvarja in varuje pestrost in kakovost krajine, zagotavlja racionalna raba prostora in ohranjajo 
prostorske zmogljivosti za sedanje in prihodnje generacije. 
Cilji občine so, da  v okviru svojih pristojnosti urejajo, opravljajo in skrbijo za lokalne javne službe, 
urejajo in vzdržujejo vodovodne komunalne objekte ter organizirajo opravljanje pogrebne in 
pokopališke službe. Navedene naloge opredeljuje tudi Statut Občine Radlje ob Dravi (MUV št. 
28/16, 35/17 in 11/2019). Kratkoročni izvedbeni cilj je izvajanje investicije na podlagi letnega 
plana. Nadgradnja vodovodnega sistema v Občini Radlje ob Dravi v dolžini 26,8 km in 537 novih 
priključkov na sistem. 
 
Predvidena sredstva na tem programu so 2.153.972,52 € in predstavljajo 23 % odhodkov predloga 
proračuna za leto 2021. 

1602   Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  

Glavni program  prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za 
urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema 
gospodarjenja s prostorom. 
Dolgoročni cilji: Z nastavitvijo evidenc bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih 
evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost ostalih 
občinskih prostorskih evidenc. Urejene zbirke geodetskih podatkov bodo omogočale izvajanje 
storitev, povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri zemljiščih, izvajanje množičnega 
vrednotenja nepremičnin, podporo urejanju prostora, izvajanju zemljiške politike, omogočale 
učinkovito upravljanje z nepremičninami ipd. 
Letni izvedbeni cilj: Posodobitev obstoječih in vzpostavitev novih geodetskih podatkov, izvedba 
geodetskih storitev za potrebe urejanja, prodaje in nakupe zemljišč, prostorsko načrtovanje. 
 

16029001   Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

Podprogram vsebuje sredstva za nadzor geodetskih evidenc. Dolgoročni cilj je gospodarjenje s 
prostorom in urejanje oziroma priprava prostorskih podatkov. Kratkoročnih izvedbeni cilj je 
zagotovitev sredstev ter izvajanje, urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (odmera, 
dokumentacija). 
 
Za urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc predlagamo sredstva v višini 20.000,00 €, s 
katerimi bomo izvajali geodetska dela za potrebe občine, kot so odmere cest, postopki ureditve 
mej  in  parcelacij.  
 
16029003 Prostorsko načrtovanje  

Podprogram zajema stroške priprave prostorskih dokumentov občine ter načrte in projektno 
dokumentacijo predvidenih investicijskih projektov. Dolgoročni cilji so načrtovanje prostorskih 
načrtov,  usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za 
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določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnova gospodarske 
javne infrastrukture lokalnega pomena. Kratkoročni izvedbeni cilj je priprava oziroma 
sprememba OPN, zaradi ciljev urejanja prostora, prikazom stanje prostora, poročila o 
prostorskem razvoju, zahtevah nadrejenih prostorskih aktov. Potrebe v prostoru so lastne 
potrebe občine, potrebe nosilcev urejanju prostora in zasebne potrebe. Odlok o občinskem 
prostorskem načrtu je osnova za izdajo gradbenih dovoljenj, v skladu s predpisi, ki urejajo graditev 
ter določajo pogoje za izvedbo drugih posegov v prostor. Projektna dokumentacija pa je osnova 
za pridobitev gradbenega dovoljenja za poseg v prostor. 
 
Sredstva na tem podprogramu so predvidena v višini 121.738,00 €, in sicer za prostorsko 
načrtovanje  ter izdelavo lokacijskih preveritev 40.538,00 € in za projektno dokumentacijo v višini 
81.200,00 €.  
 

1603  Komunalna dejavnost  

Glavni program načrtuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za 
rekreacijo in druge komunalne dejavnosti. Dolgoročni izvedbeni cilj je zagotovitev neoporečne 
pitne vode v vseh zaselkih. Cilji občine so, da  v okviru svojih pristojnosti urejajo, opravljajo in 
skrbijo za lokalne javne službe, urejajo in vzdržujejo vodovodne komunalne objekte ter 
organizirajo opravljanje pogrebne in pokopališke službe.  Navedene naloge opredeljuje tudi Statut 
Občine Radlje ob Dravi (MUV št. 28/16, 35/17 in 11/2019). 
 
16039001  Oskrba z vodo 

Usmeritev na področju oskrbe s pitno vodo v Občini Radlje ob Dravi je zagotoviti optimalno oskrbo 
z neoporečno pitno vodo prebivalstvu in gospodarstvu iz javnega vodovodnega sistema. To pa 
obsega stalne aktivnosti na področju zaščite obstoječih in bodočih vodnih virov, izvajanje 
potrebnih raziskav za zajetja, izgradnja vodovodne mreže na področjih občine, kjer je še ni in 
obnovo dotrajanega in neustreznega omrežja. 
Dolgoročni cilji: optimalna oskrba z neoporečno pitno vodo prebivalstvu in gospodarstvu iz 
javnega vodovodnega sistema.  
Letni izvedbeni cilj: Zanesljiva oskrba s pitno vodo pomeni dobavo zadostnih količin zdravstveno 
neoporečne vode v vseh obdobjih s čim manj izrednih dogodkov. Nadgradnja vodovodnega 
sistema v Občini Radlje ob Dravi v dolžini 26,8 km in 537 novih priključkov na sistem. 
Program oskrbe z vodo zajema investicije v višini 1.508.668,52 €. 1.000,00 € je namenjenih za 
sofinanciranje vodovodov občanov.  Operacijo Oskrba s pitno vodo v porečju reke Drave 3. sklop 
v višini 1.496.121,52 € delno sofinancira Evropska unija iz Kohezijskega sklada v okviru 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 
prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v 
vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev 
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potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«. Operacija 
predstavlja ukrepe za zagotavljanje dolgoročne varne oskrbe s pitno vodo na območju občine.   
Za investicijsko vzdrževanje vodovodov je v letu 2021 predvidenih 11.547,00 €  za izvedbo 
navezave hidranta Sp. Vižinga, obnove vodovoda Grajska pot, prestavitev vodovoda na Vasi. 
 

16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Podprogram vsebuje gradnjo in vzdrževanje pokopališč in poslovilnih objektov, vzdrževanje 
socialnih grobov. Dolgoročni cilji so ohranjanje, urejanje in nujno širjenje pokopališč. Kratkoročni 
izvedbeni cilji so postavitev novega žarnega zidu, urejanje in čiščenje pokopališč ter na podlagi 
plana nujna vzdrževalna dela na poslovilnih objektih. 
 
Predvideni odhodki  za vzdrževanje grobnice Zupanc so predvideni v višini 505,00 €. Predvideni 
so odhodki tekočega vzdrževanja pokopališč in njihovih  objektov na pokopališčih. Sredstva za 
tekoče vzdrževanje pokopališč se financirajo iz prihodkov najemnin za  grobove. Sredstva v višini 
16.000,00 € so predvidena za ureditev prostora za razstros pepela na pokopališču Radlje in 
ureditev poti do korita z vodo na pokopališču Vuhred. 
 
16039003 Objekti za rekreacijo 

Podprogram zajema upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška 
igrišča) ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev površin za rekreacijo, prosti čas, oddih in druženje. Kratkoročno 
izvedbeni cilji vzdrževanje zagotovitev najema travnate površine za vadbo in investicije v nove 
športne površine. 
 
Na postavki objekti za rekreacijo predvidevamo odhodke za najem zemljišča travnate površine za 
vadbo v višini 4.500,00 € in za nakup opreme večgeneracijskega urbanega športnega parka Radlje 
ob Dravi, pod pogojem, da bomo uspešni na razpisu Fundacije za šport. Investicija je predvidena 
v višini 109.800,00 €. 
 
16039005  Druge komunalne dejavnosti 
Sredstva v višini 222.000,00 € so namenjena za  druge komunalne dejavnosti, najemnine DEM, 
odvoz smeti, druge komunalne storitve. Za JP Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. je 
namenjenih 196.100,00 €. Predvideni pa so tudi odhodki v višini 1.900,00 € za izvajanje zakonskih 
nalog občine skladno z 31. členom Zakona o zaščiti živali. Občina ima sklenjeno pogodbo z lokalno 
veterinarsko postajo za izvajanje sterilizacij, kastracij  zapuščenih živali, v načrtu pa je še sklenitev 
pogodbe z zavetiščem.  

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Podprogram vključuje gradnjo, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih 
najemnih stanovanj, gradnjo, nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne 
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skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnjo in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje 
stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. Zakonske in druge pravne podlage: Stanovanjski 
zakon, Zakon in uredba o stvarnem premoženju pokrajin, države in občin, Pravilnik o dodeljevanju 
neprofitnih stanovanj v najem. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo 
doseganje zastavljenih ciljev, so zagotavljanje odplačevanja dolgoročnega kredita pri 
stanovanjskem skladu, zagotavljanje stroškov upravljanja in rednega vzdrževanja občinskih 
stanovanj. 
 
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Podprogram vključuje stroške sodelovanja oz. potrebne dokumentacije Občine za gradnjo 
stanovanj za starejše.     
 
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 

Podprogram vključuje gradnjo, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih 
najemnih stanovanj, nakup, gradnjo in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje 
stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. Dolgoročni cilji so zagotavljanje neprofitnih 
najemnih stanovanj, odplačevanja dolgoročnega kredita pri stanovanjskem skladu, zagotavljanje 
stroškov upravljanja in rednega vzdrževanja občinskih stanovanj. Kratkoročni izvedbeni cilji 
izvedba vzdrževalnih del in obnove po letnem planu, zagotovitev sredstev za rezervni sklad. 
 
Sredstva v višini 74.000,00 € so namenjena za upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti Občine 
Radlje ob Dravi. Poleg rednih nujnih vzdrževalnih del je potrebno izvesti sanacije nekaj dotrajanih 
kopalnic, skladno z letnimi načrti etažnih lastnikov pa zagotoviti naš del skladno z lastniškim 
deležem.  
 

1606  Upravljanja in razpolaganja z zemljišči 

Glavni program  zajema sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe občinskih zemljišč. Cilj 
glavnega programa je ureditev območja občine s komunalnimi napravami in prometno 
dostopnostjo. 
 
16069002 Nakup zemljišč 

Pridobivanje stvarnega premoženja pomeni prenos lastninske pravice na samoupravno lokalno 
skupnost. Obsega nakupe stavbnih zemljišč z namenom, da se izvrši odkup tistih zemljišč, ki jih 
občina potrebuje za gospodarski razvoj, področju komunalnega opremljanja, komunalne 
infrastrukture ter povečevanja fonda gradbenih parcel in zaokroževanja obstoječih gradbenih 
parcel. S tem se omogoči ohranjanje in povečevanje stvarnega premoženja stavbnih zemljišč v 
Občini Radlje ob Dravi. Posebej je potrebno poudariti pridobivanje stavbnih zemljišč v območjih, 
za katere je sprejet prostorski akt oz. je sprejem tega akta predviden, saj na takšen način 
omogočamo Občini Radlje ob Dravi dovolj odprtih možnosti pri izvedbi konkretnih projektov.  
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Dolgoročni cilji so zagotavljanje zemljišč, ki so potrebna za izvedbo načrtovanih investicij. 
Kratkoročni izvedbeni cilji so doseganje načrtovanih odkupov zemljišč po letnem načrtu v skladu 
s predvidenimi proračunskimi sredstvi. 
 
Odhodki za  nakup zemljišč so  v letu 2021  predvideni  v višini 51.600,00 €. na podlagi  pridobivanja 
in razpolaganja nepremičnega premoženja, katerih zemljišča so uvrščena v Letni načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 2021. 
 

17    ZDRAVSTVENO VARSTVO 

 
Področje proračunske porabe zajema določene programe na področju primarnega in 
bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe 
zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Področje urejajo naslednji 
zakonski predpisi: Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – 
ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP); Zakon o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – 
ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-
C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 
– ZZDej-K in 36/19); Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19). 
Dolgoročni cilji so zagotavljanje osnovnega in zobozdravstvenega varstva in lekarniške dejavnosti, 
spodbujanje programov za preventivo, zagotavljanje mrliško ogledne službe, financiranje 
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki nimajo lastnih sredstev ter izvajanje 
nadzora nad izpolnjevanjem koncesijskih pogodb, investicije po planu. 
 
Za zdravstveno varstvo je v letu 2021 predvidenih 81.751,00 € in predstavljajo 1 % odhodkov 
predloga proračuna za leto 2021. 

1702   Primarno zdravstvo   

Glavni program vključuje investicijski transfer za nakup opreme v Zdravstvenem domu Radlje ob 
Dravi. Kratkoročni izvedbeni cilj glavnega programa je sofinanciranje ureditve parkirišča in 
dovozne poti pred Zdravstvenim domom Radlje ob Dravi.  
 
17029001   Dejavnost zdravstvenih domov 

Podprogram vključuje  pridobitev projektne dokumentacije in začetna pripravljalna dela za 
razširitev parkirišča pred Zdravstvenim domom Radlje v višini 10.800,00 €.  Investicija se bo 
izvajala v skladu s sprejeto pogodbo o porabi zbranih najemnin.   

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0778
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0372
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3927
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0005
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3228
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2610
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3075
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4833
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4489
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3723
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0785
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3306
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4125
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3732
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1707   Drugi programi na področju zdravstva   

Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško službo. Kratkoročni 
izvedbeni cilji glavnega programa je zagotavljanje delovanja dežurne ambulante in izvajanje 
zakonsko opredeljenih obveznosti na področju zavarovanja občanov in plačilo storitev mrliško 
ogledne službe. 
 
17079001   Nujno zdravstveno varstvo predlagani odhodki 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje dežurne službe  v višini 30.751,00 € ter za obvezno 
zdravstveno zavarovanje občanov, v višini 30.000,00 €.  Sredstva v višini 2.200,00 € so  namenjena 
za vzdrževanje defibrilatorjev. 
 
17079002   Mrliško ogledna služba 

Za izvajanje mrliško ogledne službe, ki jo je občina dolžna zagotavljati v skladu z Zakonom o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, stroški nastanejo, kadar občan umre izven 
bolnišnice, tako v primeru nesreče kot tudi v primeru naravne smrti. Kratkoročni izvedbeni cilji 
so zagotavljanje sredstev za stroške obdukcije.  
 
Sredstva na tej postavki so predvidena v višini 8.000,00 €.  
 

18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 
Področje proračunske porabe vključuje programe kulture, športa, programe za mladino in 
financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti 
in druge posebne skupine). Področje urejajo naslednji zakonski predpisi: Zakon o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo  (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 
20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg); Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list 
RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg); Zakon o varstvu 
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14); Zakon o 
vojnih grobiščih (Ur. list RS 65/03, 72/09 in 32/17);  Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 
87/01, 96/02 - ZUJIK, 92/15); Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/01, 62/03, 113/03 - odl. US, 
16/04 - odl. US, 123/04 - odl. US, 96/05 - ZRTVS-1, 60/06, 69/06 - ZOIPub, 36/08 - ZPOmK-1, 77/10 
- ZSFCJA, 90/10 - odl. US, 87/11 - ZAvMS, 47/12, 47/15 - ZZSDT, 22/16, 39/16,  45/19 – odl. US in 
67/19 – odl. US); Zakon o društvih (64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg); Zakon 
o pravnem položaju verskih skupnosti (Uradni list SRS, št. 15/76, 42/86, 5/90, Uradni list RS, št. 
10/91, 22/91, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 29/95 – ZPDF, 59/02 – ZJZ, 60/05 – ZJZ-A in 14/07 – 
ZVS); Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni list RS, št.  65/94 in 71/17 – ZFO-1C); 
Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2344
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0129
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0822
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4130
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2916
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0485
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5551
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0278
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3529
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4131
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1367
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1229
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2170
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200365&stevilka=3144
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200972&stevilka=3183
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=E_868aa0a6-140d-41b1-a4af-9728886bcf63&createDate=2001-11-08&activeDate=2001-11-23
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_4a7a57dc-2736-4756-a4dc-8d453c36b8e9&createDate=2002-11-14&activeDate=2002-11-29
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=acd26fc3-10f0-4b71-8ce7-838eadbc41a0&createDate=2015-12-04&activeDate=2015-12-19
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=E_86f4b985-f66c-47c0-8993-94fc196cbe85&createDate=2001-05-11&activeDate=2001-05-26
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_ac06567a-d86a-4919-8407-b0aaeeefaf9c&createDate=2003-06-27&activeDate=2003-06-27
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_22bf18a7-7e0d-436d-b79e-d1d8d668fb11&createDate=2003-11-20&activeDate=2003-11-21
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_0c029678-1b37-4dd1-99ec-d5d1e62a43f4&createDate=2004-02-20&activeDate=2004-09-20
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_ee842e2f-ca2c-4c20-9639-5a53cb579ff8&createDate=2004-11-18&activeDate=2004-11-19
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_537e74f2-0479-4b18-aa19-a2dfd0237542&createDate=2005-10-28&activeDate=2005-11-12
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_c868b1d6-a560-493a-a617-b19afc124e34&createDate=2006-06-09&activeDate=2006-06-24
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_3421653e-4388-457c-b531-c9ccaca6323e&createDate=2006-07-03&activeDate=2006-10-18
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=7fff3d70-5e28-4fa5-8393-1f23b8fd053f&createDate=2008-04-11&activeDate=2008-04-26
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=545bb03b-6451-43ce-9b00-70cb8a81934b&createDate=2010-10-04&activeDate=2012-01-01
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=545bb03b-6451-43ce-9b00-70cb8a81934b&createDate=2010-10-04&activeDate=2012-01-01
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=8bbf5bcc-a2d7-499d-a452-bc68bdb01465&createDate=2010-11-12&activeDate=2010-11-13
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=713a2af0-61a5-4b9a-8bb0-68a1eee2e7fd&createDate=2011-11-02&activeDate=2011-11-17
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=dbfd7c11-5bb0-4cdb-8c53-8e8872f79839&createDate=2012-06-22&activeDate=2012-07-07
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=66e71d6e-420c-4917-b1c4-64d05554e241&createDate=2015-06-30&activeDate=2015-09-01
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=652180e1-f450-41e3-b6d2-165f68213973&createDate=2016-03-25&activeDate=2016-04-09
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=bcdd2bcd-8e0d-4726-8ced-0c914c9b0d4c&createDate=2016-06-03&activeDate=2016-06-18
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2129
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2942
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2969
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-0587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-2401
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1995-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-2834
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-2622
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0599
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-2250
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
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Dolgoročni cilji  so ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje muzejske dejavnosti, zagotavljanje 
trajnejših pogojev za ustvarjanje izvajalcem, ki s kvaliteto in prepoznavnostjo svojega ustvarjanja 
bistveno prispevajo h kulturni podobi kraja, knjižničarstvo, drugi umetniški programi, urejanje in 
ohranjanje prostorov za izvajanje kulturnih programov in prireditev, skrb za športne aktivnosti 
občanov. 
 
V letu 2021 so predvidena sredstva za program kultura, šport in nevladne organizacije v višini 
620.901,64 €, kar predstavlja 7 % odhodkov predloga proračuna za leto 2021. 
 

1802  Ohranjanje kulturne dediščine  

Glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične 
kulturne dediščine. 
Dolgoročni cilj je ohranjanje nepremične dediščine, predvsem stavbne dediščine in spomenikov. 
 
18029001   Nepremična kulturna dediščina    

Podprogram vključuje izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, odškodnine 
zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve 
nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za 
upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev 
spominskih obeležij. Dolgoročni cilj je ohranjanje kulturnih spomenikov in kulturne dediščine v 
občini. Kratkoročni izvedbeni cilji so zagotovitev sredstev za delovanje muzeja, obnovo 
Marijinega znamenja in za vzpostavitev Sadjarskega centra Radlje ob Dravi  
Predvideni odhodki na tem podprogramu so v višini 239.173,27  €.  
Sredstva v višini 28.268,00 € so namenjena Koroškemu pokrajinskemu muzeju za plače in druge 
izdatke zaposlenih ter izvajanje programa. 
Sredstva v višini 20.000,00 € so predvidena za obnovo Marijinega znamenja, ki se bo obnovilo v 
skladu s  Programom konservatorsko-restavratorskih posegov Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine, OE Maribor. Del sredstev za obnovo bo zagotovil Restavratorski center. 
S Sadjarskim centrom Radlje ob Dravi se bodo uredili prostori Dvorca za potrebe degustacijske 
sobe in kletnih prostorov za skladiščenje. Sofinanciranje se vrši iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja – EKSRP, od Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je že bila prejeta 
Odločba o odobritvi sredstev. V letu 2021 je na tej postavki predvidenih 190.905,27 €. 
 

1803 Programi v kulturi  

Glavni program vključuje sredstva za knjižničarstvo, založniško dejavnost, umetniške programe, 
ljubiteljsko kulturo ter druge programe v kulturi. 
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18039001 Knjižničarstvo in založništvo  

Podprogram vključuje dejavnost knjižnice, nakup knjig in druge programe v knjižnici. Področje 
knjižnične dejavnosti urejajo: Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15); 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg); Strokovna priporočila in 
standardi za splošne knjižnice za obdobje 2018-2028, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične 
dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS št. 73/03, 70/08 in 80/12); Pravilnik o osrednjih območnih 
knjižnicah (Ur. l. RS, št. 88/03) in Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, 
ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (ur. l. RS št. 19/03).  
Dolgoročni cilji so zagotavljanje sredstev za ustanovo, ki v javnem interesu nudi informiranje, 
izobraževanje in razvedrilo. Kratkoročni izvedbeni cilji so zagotovitev sredstev za sofinanciranje 
Knjižnice Radlje ob Dravi za plače, nakup knjig in druge opreme. Prednostni cilji delovanja 
Knjižnice Radlje ob Dravi na območju občine je oblikovanje takšne knjižnične zbirke, ki bo 
ustrezala standardom tako po vsebini, obsegu in aktualnosti. Doseganje standarda včlanjenega 
prebivalstva, zagotavljanje dostopnosti do knjižničnih storitev v okviru obstoječega odpiralnega 
časa. 
 
Za dejavnost knjižnice so namenjena sredstva v višini 117.038,75 €. Zagotavljajo se sredstva za 
plače zaposlenih v Knjižnici Radlje, materialni stroški in nakup knjižničnega gradiva.  V projektu 
Čebela bere med je občina skupaj z partnerji kandidirala na Javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano za sofinanciranje projektov sodelovanja LAS. Z uspešno kandidaturo bi 
pridobili sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v višini 85% 

upravičenih stroškov, to je neto stroškov projekta. Cilj projekta je 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. 
 
 
18039003  Ljubiteljska kultura  
Podprogram vključuje sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne 
dejavnosti, sofinanciranje strokovne službe, programe kulturnih društev. Dolgoročni cilji so 
vsestranski razvoj ustvarjalnih potencialov v kulturi, kulturno povezovanje ter spodbujanje 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini. Letni izvedbeni cilji so zagotovitev sredstev za 
sofinanciranje dejavnosti sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, namenska poraba sredstev na 
javnem razpisu za programe v kulturi. 20% sredstev, v višini 5320,28 € se nameni za projekte 
založništva (izdaja avtorskih knjig, kronik, brošur ter nosilcev zvoka in slike), nakup opreme, med 
katere štejejo obleke ter instrumenti in prevozov za sodelovanje na prireditvah oziroma nastopih. 
 
Postavka planira sredstva v višini 4.340,00 € za program Javnega sklada ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti, za načrtovana pregledna srečanja, ki omogočajo redno predstavitev posameznikom in 
skupinam, primerjavo dosežkov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter za izobraževalne 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-4446
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-4807
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3612
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2344
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0129
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0822
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4130
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2916
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887


 

55 
 

 
Proračun za leto 2021 

 

  

 
Občina Radlje ob Dravi 

 

  

oblike za izvajalce programa ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Za sofinanciranje zaposlenega 
strokovnega delavca so predvidena sredstva v višini 4.602,27 €.   
 
Za programe kulturnih društev so predvidena sredstva v višini 26.601,14 €. Na podlagi Pravilnika 
o vrednotenju kulturnih programov v Občini Radlje ob Dravi (MUV, štev. 2/2017, 7/2018 in vsemi 
spremembami) se sofinancirajo kulturni programi na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki 
so bili izbrani in ovrednoteni v okviru izvedenega javnega poziva, ki je v pristojnosti strokovne 
Komisije za kulturo. Namen javnega poziva je finančno podpreti vse oblike ustvarjanja, 
poustvarjanja in posredovanja raznovrstnih javnih kulturnih projektov, ki ne sodijo v programe 
javne službe, bogatijo pa pestrost kulturnega dogajanja v Občini Radlje ob Dravi ter zagotavljajo 
kvalitetne kulturne dogodke oziroma vzpodbujajo izobraževalno in raziskovalno dejavnost s 
področja kulture in so javno dostopni občinstvu.  Sredstva so načrtovana v enaki višini kot v 
preteklem letu. 20% sredstev, v višini 5.320,28 €, se nameni za projekte založništva (izdaja 
avtorskih knjig, kronik, brošur ter nosilcev zvoka in slike), nakup opreme, med katere štejejo 
obleke ter instrumenti in prevozov za sodelovanje na prireditvah oziroma nastopih. 
 

18039005   Drugi programi v kulturi 

Program zajema tradicionalne prireditve in prireditve, na katere se občina odzove med letom in 
so pomembne z vidika Vizije in strategije Občine Radlje ob Dravi. Dolgoročni cilji so zagotovitev 
odmevnih prireditev, ki občino postavijo na slovenski in mednarodni zemljevid. Kratkoročni 
izvedbeni cilji so aktivnosti na področju slovanske kulture, izvedba prireditev, ki so turistično in 
športno zanimivi za domačine in obiskovalce občine ter ohranjanje tradicionalnih programov in 
prireditev o občinskem prazniku. 
Sredstva so predvidena za prireditve, izvedene ob občinskem prazniku Občine Radlje ob Dravi v 
višini 22.400,00 in za druge prireditve v višini 6.500,00 € (Dan žena, Dan državnosti, 
Komemoracija, Dan upora proti okupatorju, Krajevne praznike KS in podobno). 

Program  1804  Podpora posebnim skupinam  

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov drugih posebnih skupin s ciljem, da 
se delno krijejo materialni stroški za delovaje posebnih skupin na podlagi razpisa in sprejetega 
pravilnika. 
 
18049004   Programi drugih posebnih skupin 

Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje programov veteranskih organizacij, verskih 
skupnosti in skupnostih, ki se ukvarjajo z ljudmi s posebnimi potrebami. Dolgoročni cilji so 
zagotavljanje pogojev za aktivno vključevanje čim večjega števila posebnih skupin, prijaznejše 
okolje za otroke, mladino, starejše in invalidne osebe, izboljšanje kvalitete življenja, negovanje 
tradicij in vrednost.  Kratkoročni izvedbeni cilji so namenska poraba sredstev in realizacija 
programa posameznih skupin in društev.  
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Predvideni so odhodki v višini 68.175,02 € za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih programov 
društev, sofinanciranje raznih društev in organizacij. 
 

PP Programi drugih posebnih skupin Vrednost v €

00180400 Sof. zdrav.programi društev 5.025,23

0180410 Sofinanciranje raznih društev in organizacij 9.611,71

0180430 Občina po meri invalidov 3.004,00

0180432 Otrokom prijazno Unicefovo mesto 25.480,00

0180433 Starosti prijazna občina 14.654,08

0180434 Mladim prijazna občina 3.500,00

0180435 Marenberški mladinski lokalni svet 2.500,00

0180439 Prostovoljstvu prijazna občina 400,00

00180441 Festival "Radlje se igra" 3.500,00

0180442 Zdrava mesta 500,00

SKUPAJ 68.175,02  
 
Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa za zdravstvene programe društev ter programe 
raznih društev in organizacij.  
Občina Radlje ob Dravi izvaja aktivnosti v zvezi s projektom »Občina po meri invalidov«, ki ga je 
prejela s strani Zveze delovnih invalidov Slovenije, zato je bil pripravljen Akcijski program za 
neodvisno življenje invalidov v Občini Radlje ob Dravi za obdobje 2017-2022 zajema ukrepe, za 
lajšanje bivanja posebnih skupin v Občini Radlje ob Dravi. Dolgoročni cilji so v prilagajanju 
delovanja občine, glede na potrebe prebivalcev. Kratkoročni izvedbeni cilji so ukrepi, ki jih 
določene skupine prebivalcev nujno potrebujejo.  
 
V tem podprogramu so zagotovljena tudi sredstva za projekt »Otrokom prijazno Unicefovo 
mesto«. Pogodba o sodelovanju s Slovensko Fundacijo za Unicef, ki je bila sklenjena 6. 12. 2013 
je osnova izvajanja projekta Otrokom prijazno Unicefovo mesto. Občina na podlagi Analize stanja 
in Akcijskega načrta ob pridobitvi naziva Otrokom prijazno Unicefovo mesto izvaja ukrepe za 
naziv. Program zajema ukrepe, kjer se omogoča izvajanje ukrepov, ki lajšajo bivanje posebnih 
skupin v Občini Radlje ob Dravi. Aktivnosti gredo v mehke programe, ki so namenjeni najmlajšim 
v občini. 
Financira se tudi projekt Starosti prijazna občina Program zajema ukrepe, kjer se omogoča 
izvajanje ukrepov, ki lajšajo bivanje posebnih skupin v Občini Radlje ob Dravi. Dolgoročni cilji so v 
prilagajanju delovanja občine, glede na potrebe prebivalcev. Kratkoročni izvedbeni cilji so ukrepi, 
ki jih določene skupine prebivalcev nujno potrebujejo. Kazalniki: omogočanje prevozov za 
starostnike in mehkih programov za udobje te starostne skupine. 
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Občina Radlje ob Dravi izvaja ukrepe na podlagi Strategije za mlade Občine Radlje ob Dravi. 
Program zajema ukrepe, kjer se omogoča izvajanje ukrepov, ki lajšajo bivanje posebnih skupin v 
Občini Radlje ob Dravi. Dolgoročni cilji so v prilagajanju delovanja občine, glede na potrebe 
prebivalcev. Kratkoročni izvedbeni cilji so ukrepi, ki jih določene skupine prebivalcev nujno 
potrebujejo.   
 
Pogodba o sodelovanju z Marenberškim mladinskim lokalnim svetom. Program zajema aktivnosti 
za participacijo posebnih starostnih struktur v lokalnem okolju. Dolgoročni cilji so v 
medgeneracijskem sobivanju in upravljanju problematik. Kratkoročni izvedbeni cilji so ukrepi, ki 
so poglavitnega namena za lažje življenje mladih v lokalni skupnosti. Izvedba aktivnosti se vrši po 
vsakoletnem predloženem planu aktivnosti s strani Marenberškega mladinskega lokalnega sveta. 
 
Občina Radlje ob Dravi je aprila 2019 prijavila Potrditev naziva "Prostovoljstvu prijazno mesto 
2019" na Slovensko filantropijo in bila pri tem uspešna. S podelitvijo naziva želi Slovenska 
filantropija izpostaviti občine, ki prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje v 
njihovi skupnosti, cenijo njihovo prostovoljsko delo, podpirajo prostovoljske organizacije in 
namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. Občina bo na letnem 
nivoju podpirala prostovoljne projekte, kot npr. prostovoljce iz Gimnazije Ravne na Koroškem, ki 
delujejo v okviru rednega pouka v MMKC Radlje ob Dravi in izvajajo razne aktivnosti. 
 
Občina zagotovila  sredstva za izvedbo Festivala »Radlje se igra«,  ki s svojimi aktivnostmi 
spodbujajo socialno integracijo oz. inkluzijo med otroci, mladostniki, odraslimi osebami s 
posebnimi potrebami in večinsko populacijo vseh generacij. 
 
Občina Radlje ob Dravi je dne 14. 8. 2019 podpisala Pismo o nameri z Nacionalnim inštitutom za 
javno zdravje, OE Maribor. Na podlagi tega se je občina pridružila Nacionalni mreži Zdravih mest 
Republike Slovenije in podpira aktivnosti v okviru programa Zdravih mest v VII. fazi. Občina s 
podpisom pisma izraža namero k aktivnemu sodelovanju ter prenosu temeljnih evropskih izhodišč 
za zdravje in blagostanje prebivalstva v lokalno okolje. Sredstva so namenjena za izvedbo 
Akcijskega načrta, ki ga bo sprejel projektni svet. 
 

1805   Šport in prostočasne aktivnosti  

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za 
mladino. Cilji glavnega programa so vključevanja čim večjega števila prebivalcev v športne in 
rekreacijske aktivnosti, zagotavljanje sredstev za obratovanje in trženje športnih objektov. 
 
18059001   Programi športa 

Podprogram vključuje dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov 
športne zveze, financiranje športa v društvih, financiranje športa invalidov, upravljanje in 



 

58 
 

 
Proračun za leto 2021 

 

  

 
Občina Radlje ob Dravi 

 

  

vzdrževanje športnih objektov. Dolgoročni cilji so zagotavljanje vadbe in vključevanje v rekreacijo 
čim večjega števila občanov. Kratkoročni izvedbeni cilji so namenska poraba sredstev na javnem 
razpisu, zagotovitev sredstev za vzdrževanje planinskih in vodnih učnih poti. 
 
Odhodki na tem programu so predvideni v višini 63.432,44 €. Sredstva se športnim društvom in 
športni zvezi dodelijo na podlagi javnega razpisa in izvedbe letnega plana dela v višini 61.776,44 
€. Program zajema še vzdrževanje planinskih poti v višini 656,00 €, vzdrževanje vodne učne poti 
Dobrava  v višini 500,00 € in vzdrževanje vodne učne poti Vuhred v višini 500,00 €.  
 

19   IZOBRAŽEVANJE 

 
Področje porabe izobraževanja zajema programe na področju predšolske vzgoje, 
osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, 
osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega 
izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. Področje urejajo naslednji zakonski predpisi: : 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj); Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17); Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L); Zakon o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP), 
Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06); Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, 
št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 6/18 – ZIO-1); Zakon o gimnazijah (Uradni list RS, št. 
1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/17, 6/18 – ZIO-1 in 46/19); Zakon o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);  
Dolgoročni cilji so zagotavljanje osnov za izvajanje programov ter zagotavljati nadstandardne 
programe za večanje kakovosti in ponudbo različnih programov.  
 
Predvideni odhodki na tem programu znašajo 1.892.928,48 €, kar predstavlja 20 % odhodkov 
predloga proračuna za leto 2021. 
 

1902  Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  

Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. 
Cilj programa je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroka, izboljšanje kvalitete življenja družine 
ter ustvarjanje pogojev za vsestranski otrokov razvoj. Glavna vodila  pri delu z otrok so zdravo 
življenje v projektu »Zdravje v vrtcu« ter prijetno bivalno okolje. 
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19029001  Vrtci 

Podprogram vključuje sredstva za subvencije plačil razlike med ceno programov v vrtcih in plačili 
staršev ter nakup osnovnih sredstev in vzdrževanja objektov predšolskih otrok. Dolgoročni cilj 
programa je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroka, izboljšanje kvalitete življenja družine ter 
ustvarjanje pogojev za vsestranski otrokov razvoj, zagotavljanje pogojev za izvajanje predšolske 
vzgoje. Kratkoročni izvedbeni cilj je spremljanje porabe na otroka iz javnih sredstev, povprečnega 
plačila staršev za vrtec v primerjavi s stroški programa, poraba investicijskih sredstev, razmerja 
med realizacijo na otroka in ceno programa glede na državo, ugotavljati možnosti za 
racionalizacijo stroškov programa.   
 
Sredstva so planirana v višini 1.034.051,37 € in so namenjena za dejavnost in vzdrževanje vrtca 
Radlje, subvencioniranje vzgojnih zunanjih vrtcev in sofinanciranje bolnišničnega oddelka Splošne 
bolnišnice v Slovenj Gradec.  
 
Občina Radlje ob Dravi bo ponovno pristopila k projektu »Prizidek k Vrtcu Radlje ob Dravi«, ker se 
sooča s prostorsko stisko. S projektom v višini 574.376,00 € bi zagotovili 3 igralnice (3 x 60 m2) z 
garderobami in sanitarijami ter komunikacijske vezi (hodniki). Del nepovratnih sredstev bi dobili 
s strani Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, del pa iz Eko sklada. V letu 2021 je 
predvideno 198.006,00 €. 

1903  Primarno in sekundarno izobraževanje  

Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega 
in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. 
Glavni cilj programa je zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno 
in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno kondicijo, spodbujati 
dobre medsebojne odnose med učenci, učitelji in starši, skrbeti za odprto komunikacija na vseh 
ravneh, zagotovitev ustreznih delovnih pogojev učencem in učiteljem, otrokom in vzgojiteljem, 
zagotavljati staršem brezskrbno varstvo s prilagojenim delovnim časom,  ustrezno poskrbeti za 
vse otroke s posebnimi potrebami. 
 
19039001   Osnovno šolstvo 

Podprogram vključuje materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol 
in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev, 
tekmovanja učencev, nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol. Dolgoročni cilji so opredeljeni 
v skladu s koncepcijo razvoja šolstva v Sloveniji. Splošni cilj vzgoje in izobraževanja v zavodu je 
zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika v skladu z njegovimi sposobnostmi in 
zakonitostmi razvojnega obdobja. Razvojni načrt osnovne šole je zastavljen tako, da so učenci 
postavljeni v središče delovanja. Kratkoročni izvedbeni cilji so realizacija in izvajanje dolgoročno 
zastavljenih ciljev in realizacija finančnega načrta osnovnih šol in enot s prilagojenim programom. 
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Sredstva v višini 97.266,78 € zajemajo materialne stroške, šolska tekmovanja, projektno delo in 
stroške investicij za OŠ Radlje ob Dravi, materialne stroške OŠ Enote s prilagojenim programom 
Muta, Tretje OŠ Slovenj Gradec in OŠ Gustava Šiliha Maribor, za učence iz naše občine. V okviru 
teh sredstev zagotavljamo investicijsko vzdrževanje objekta šole.  
 
19039002   Glasbeno šolstvo 

Podprogram vključuje sredstva za kritje materialnih stroškov glasbenih šol (za prostore in opremo 
glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje,..), nadomestila stroškov delavcem v 
skladu s kolektivno pogodbo, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol. Dolgoročni cilji so 
zagotovitev programov glasbenega izobraževanja, ki bo dostopen vsem otrokom v občini. 
Kratkoročni izvedbeni cilji so realizacija sofinanciranja finančnega plana Glasbene šole Radlje ob 
Dravi. 
 
Odhodki v višini 24.830,71 € zajemajo prehrano, potne stroške delavcev, materialne stroške in 
stroške za nadstandardni program trobil Glasbene šole Radlje ob Dravi.  

1905 Drugi izobraževalni  programi  

19059002    Druge oblike izobraževanja 

Podprogram zajema sredstva vključevanja mladih v občini, razvijanja ustvarjalnosti in 
umetniškega potenciala mladih, neformalno izobraževanje ter pridobivanje kompetenc za večjo 
zaposljivost. Dolgoročni cilji aktivno izvajanje aktivnosti na področju športa, kulture, turizma 
mladine, pridobivanje raznih kompetenc uporabnih v vsakdanjem življenju za vse generacije, 
medgeneracijski programi. Kratkoročni izvedbeni cilji ustrezno vzdrževanje in upravljanje športne 
infrastrukture v lasti občine ter nudenje podpore izvajalcem športnih programov, izvajanje 
strategije turističnega razvoja lokalne skupnosti, izvajanje mladinskega programa, ki je usklajen s 
prijavljenim programom na Uradu republike Slovenije za mladino, izvajanje vsebin za različne 
starostne populacije večgeneracijskega centra Koroške, zagotavljanje sredstev JZ ŠKTM za izvedbo 
določenih ciljev.  
 
Odhodki za sofinanciranje JZ ŠKTM so predlagani v višini 402.848,00 €, in sicer je za delovanje 
zavoda, stroške zaposlenih in materialne stroške predvidenih 174.882,00 €  Za delovanje 
Mladinskega kulturnega centra je načrtovanih 21.600,00 €. Za ustrezno vzdrževanje in upravljanje 
objektov zavod predlaga, da se za objekt Športna hiša nameni 64.504,00 €, za ostale športne 
objekte (športni stadion, trim steza, igrala, urbani park) pa 58.345,00 €.  
Javni zavod ŠKTM je nosilec evropskega projekta Večgeneracijski center Dogaja se, Center 
aktivnosti Koroške.  Naložbo sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Program podpira tudi 6 
lokalnih skupnosti v Koroški regiji. Ker se sofinanciranje programa v letu 2021 izteka. Občina 
Radlje ob Dravi za nadaljnje delo programa namenja 51.786 €. Za delovanje področja turizma so 
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predlagana sredstva v višini 31.731,00 €, večji del sredstev (26.200 €) namenjamo nakupu 
prireditvenih stojnic ter klopi in miz. 
 
 
1906   Pomoči šolajočim   
Glavni program vključuje sredstva za pomoč v osnovnem šolstvu ter štipendije. Cilji programa so 
zagotavljanje sredstev za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere 
pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Zakonska podlaga 
je Zakon o osnovni šoli (Ur.l. RS št. 12/96, 33/97, 52/2001, 71/04). 
 
19069001   Pomoči v osnovnem šolstvu  

Podprogram vključuje subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje šolskih prevozov iz kraja 
bivanja do šole in nazaj. Dolgoročni cilji so sofinanciranje programov šole v naravi, da se je lahko 
udeležijo vsi učenci, zagotavljanje varnega prevoza v šolo in nazaj. Kratkoročni izvedbeni cilji  je 
zagotovitev sredstev šolam v naravi in varnega in racionalnega prevoza otrok v šolo. 
 
Odhodki v višini 333.931,62 € predstavljajo sofinanciranje zimske in letne šole v naravi ter 
regresiranje prevozov učencev.  
 
Občina vsako leto na podlagi seznama učencev, ki ga prejmemo s strani Osnovne šole Radlje ob 
Dravi sofinancira udeležbo otrok v zimski in letni šoli v naravi, v skladu s sklepom župana. Zaradi 
razglašene epidemije šola ni izvedla letne šole v naravi, zato so v proračunu sredstva za dve 
generaciji otrok. 
  
Regresiranje prevozov učencev se zagotavlja v skladu 56. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni 
list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 
46/16 – ZOFVI-L), ki določa, da ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo 
prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole oz. ne glede na oddaljenost 
njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ 
za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. 
Občina prav tako zagotavlja sredstva za prevoz učencev s posebnimi potrebami v skladu z 
veljavnimi predpisi.  
 
19069002  Pomoči v srednjem šolstvu  

Odhodki v višini 354,62 € so namenjeni Šolskemu centru Ravne na Koroškem za projekt Mladi 
raziskovalec Koroške. 
 
19069003    Štipendije      

Sredstva v višini 5.500,00 € so predvidena za občinsko štipendijo za nadarjene, v skladu s 
pravilnikom.  



 

62 
 

 
Proračun za leto 2021 

 

  

 
Občina Radlje ob Dravi 

 

  

20  SOCIALNO VARSTVO 

 
Področje proračunske porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva 
ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, 
najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Področje 
urejajo naslednji zakonski predpisi: Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 
52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19); 
Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 
62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19); Zakon o 
pogrebni in pokopališki  dejavnosti  (Uradni list 62/16); Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni 
list RS, št. 7/93, 98/03 - ZHO, 79/10); Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);  
Dolgoročni cilji so preprečevanje revščine in socialne izključenosti, pomoč ljudem s posebnimi 
potrebami, zagotavljanje ustreznih pogojev za bivanje pomoči potrebnim, zagotavljanje subvencij 
za stanarine. 
 
Predvideni odhodki na tem programu znašajo 549.631,45 €, kar znaša 6 % celotnih odhodkov 
predloga proračuna za leto 2021. 

2002 Varstvo otrok in družine   

20029001 Drugi programi v pomoč družini 
Dolgoročni cilj je varstvo družin in  otrok.  
Sredstva v višini 11.400,00 € so predvidena za prispevek in darilo ob rojstvu otroka in za 
sofinanciranje letovanja otrok. 
 
Na podlagi vsako leto sprejetega Sklepa o prispevku za novorojence v občini Radlje ob Dravi, 
prejme eden izmed staršev novorojenca enkratni denarni prispevek v višini 160,00 €. Za ta namen 
ima občina sklenjen dogovor z  banko Intesa Sanpaolo Bank PE Radlje ob Dravi, ki na vsak novo 
odprt osebni transakcijski račun otroka nakaže 20,00 € oziroma 25 €, v kolikor je poleg otrokovega 
računa sklenjen še varčevalni načrt v višini 25 € na ime novorojenca. 
 
Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju delovanja organizacij in društev na področju 
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 8/2017) je bilo 
subvencioniranje letovanja otrok iz socialno ogroženih družin in otrok z zdravstvenimi indikacijami 
izvzeto iz pravilnika. S Sklepom o dodelitvi proračunskih sredstev organizatorju letovanj se OZRK 
dodelijo proračunska sredstva za letovanje otrok v Punatu. Upravičenost do letovanja se preverja 
na osnovi podatkov iz odločb o dohodnini ter odločb o odmeri otroškega dodatka, skladno s 
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1441
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=1b8891ab-afb2-4775-8998-e1e2b4dec8cf&createDate=1993-02-04&activeDate=1993-02-19
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_f396da14-edf3-4003-bddd-b87c22cd42e1&createDate=2003-10-13&activeDate=2003-10-28
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=f35dfc59-6ac6-4cd6-8192-0f354e087d32&createDate=2010-10-08&activeDate=2010-10-23
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
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kriteriji za subvencioniranje letovanj, ki jih s posebnim sklepom vsako leto določi župan.  
 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva   

Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, 
ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev 
prebivalstva, telesno in oseb z motnjami v duševnem razvoju in zdravju ter odvisnih oseb. Cilji 
programa so preprečevanje revščine in socialne izključenosti ljudi s posebnimi potrebami, 
zagotavljanje posebnih pogojev za bivanje. 
Dolgoročni cilji: so omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialna vključenost 
starejših, bolnih ali kako drugače izključenih oseb, osebam z različnimi oblikami oviranosti, 
finančna podpora občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do 
socialno varstvenih storitev. 
Letni izvedbeni cilj: zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje 
pravic občanom do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinskega 
pomočnika, pomoč družini na domu, (do)plačilo stroškov v splošnih in posebnih socialnih zavodih) 
ter sofinanciranje pomembnih programov društev in organizacij, ki omogočajo boljšo socialno 
vključenost vseh ranljivih skupin v okolje. 
 
20049002 Socialno varstvo invalidov 

Podprogram je namenjen financiranju pomoči invalidnim osebam. Dolgoročni cilji so izvrševanje 
zakonskih določb za lajšanje življenja invalidom. Kratkoročno izvedbeni cilj je zagotovitev 
sredstev za izplačilo družinskim pomočnikom. 
Predvideni so odhodki v višini 10.115,00 € za financiranje družinskega pomočnika. Status 
»družinskega pomočnika« pridobi oseba, ki v celoti oskrbuje invalidno osebo in zaradi tega ne 
more skleniti delovnega razmerja. V glavnem naj bi to vlogo prevzeli ožji družinski člani invalidnih 
oseb. Za to delo jim iz statusa »družinskega pomočnika« pripada določeno nadomestilo v višini 
minimalne plače. O pridobitvi statusa »družinskega pomočnika« odloča Center za socialno delo. 
Trenutno imamo na območju občine 1 občana, ki ima status družinskega pomočnika.  
 
20049003   Socialno varstvo starih  

Podprogram vključuje financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih in 
sofinanciranje pomoči na domu.  
Dolgoročni cilj: Omogočiti dostopnost storitev za vse, ki jo potrebujejo, zmanjšati potrebe po 
institucionalnem varstvu, okrepiti pomoč družini na domu, omogočanje večje neodvisnosti 
starejših oseb in oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju v domačem okolju in njihovo 
vključevanje v družbo, zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše 
tudi tistim občanom in občankam, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati 
oskrbe. 
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Kratkoročni izvedbeni cilji so zagotavljanje sredstev za plačila oskrbe v domovih za starejše 
občane tudi tistim starejšim osebam, ki si s svojimi prihodki sami tega ne morejo zagotoviti in tako 
zagotoviti enak nivo oskrbe z ostalimi oskrbovanci. 
Zavodske oskrbnine za doplačila domskega varstva za starejše in občane v splošnih in posebnih 
socialnih zavodih,  domovih upokojencev in v domovih za osebe z motnjami v telesnem razvoju in 
duševnem zdravju v  so predvideni v višini 195.000,00 €. Število oseb, ki so nastanjene v splošnih 
oz. posebnih socialnih zavodih in varstveno delovnih centrih, se skozi vse leto spreminja, 
spreminjajo pa se tudi ustanove, saj je nastanitev možna v številnih zasebnih, društvenih in javnih 
kapacitetah.  
 
Javni zavod ŠKTM izvaja  socialnovarstveno storitev »Pomoč na domu« za naše občane, v skladu 
z Zakonom o socialnem varstvu. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v 
primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti 
institucionalno varstvo. Odhodki storitve pomoč na domu  so  predvideni v  višini  181.575,00 €. 
 
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih  

Podprogram vključuje enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti in pomoč pri 
najemnini stanovanj (subvencioniranje najemnin). Dolgoročni cilj je zagotavljanje enakovredne 
obravnave in nudenje pomoči vsem občanom, ki to pomoč potrebujejo.  Kratkoročni izvedbeni 
cilji so izplačila enkratnih denarnih pomoči občanom na podlagi pravilnika, finančna podpora 
akciji donirana hrana in subvencije najemnin. 
 
Za izvedbo ciljev na tem podprogramu so predvidena sredstva v višini 16.300,00 €.  
 
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Podprogram vključuje sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Dolgoročni cilj je zagotavljanje 
višjih finančnih sredstev za programe socialno-humanitarnih organizacij, vnos vsebin za ranljive 
skupine, kar pomeni tudi zagotavljanje infrastrukture za socialno šibke skupine prebivalstva, 
transparentno in ažurno zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic občanov, ki jih 
izvaja občina in zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali 
pokrivanje stroškov socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno 
potrebujejo (invalidne osebe, starostniki, subvencije za stanovanja itd). 
Kratkoročni izvedbeni cilj je zagotovitev sredstev na podlagi finančnega plana za dejavnost RK 
OO Radlje ob Dravi v višini 12.223,00 € in  obnova objekta na Prisoji v katerem se bo izvajala 
vsebina varstveno delovnega centra za odrasle osebe. Investicija se je pričela v preteklem letu, za 
zaključek projekta so predvidena sredstva v višini 123.018,00 €.  
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22   SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA  

 
Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Predpisi, ki 
urejajo to področje so:  Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin.  

2201  Servisiranje javnega dolga  

22019001  Obveznosti iz naslova financiranja domačega zadolževanja  

Podprogram vključuje sredstva za odplačilo obresti dolgoročnih kreditov in stroškov  kreditiranja  
v višini 66.898,00 €. 

23   INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

 

To področje zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so 
potres, poplave, zemeljski ali snežni plazovi, visok sneg, močan veter toča, pozeba, suša, množični 
pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni ter druge nesreče, ki jih povzročajo 
naravne sile in ekološke nesreče in za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev 
za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih 
nalog. 
Dolgoročni cilji: Dolgoročni cilj področja je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja 
proračuna ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo 
posledic. 
 

2303 Splošna proračunska rezervacija 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot 
splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske 
rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena 
sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Za ta 
namen je v predlogu proračuna  za leto 2021 predvidenih 10.000,00 € tekoče proračunske 
rezerve. 
 

4001 – skupni občinski organ 

06   LOKALNA SAMOUPRAVA    

Področje porabe zajema delovanje organa skupne občinske uprave oziroma Urada za pripravo 
projektov in Medobčinska redarska služba. 
Predpisi, ki urejajo to področje so: 



 

66 
 

 
Proračun za leto 2021 

 

  

 
Občina Radlje ob Dravi 

 

  

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-
A in 80/20 – ZIUOOPE);  

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, štev. 20/11, 57/12, 

46/16); 
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, štev. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF in 158/20 – ZIntPK-C); 
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18); 
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 

ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) 
 

Dolgoročni cilji programa so zagotoviti učinkovito črpanje in uspešno porabo sredstev, ki so na 
razpolago iz sredstev kohezijske in kmetijske politike Evropske unije, kakor tudi sredstev iz 
državnega proračuna in lastnih občinskih sredstev glede na potrebe lokalne skupnosti. Letni 
izvedbeni cilji  programa so: uresničevanje ciljev lokalne skupnosti skladno z opredeljenimi 
programskimi dokumenti za uresničevanje kohezijske politike.  

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacij vladne in lokalne ravni 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 

V letu 2019 so občine Slovenj Gradec, Mislinja, Radlje ob Dravi, Vuzenica, Muta, Podvelka in 
Ribnica na Pohorju sprejele Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupni organ 
Koroške«, skladno z veljavno zakonodajo.   
 
V letu 2021 so predvidena sredstva za stroške dela zaposlenih v skupnem organu in materialne 
stroške za delovanje skupnega organa – Skupnega organa Koroške,  v višini 119.051,00 €. Stroški 
se bodo v letu 2021 delili glede na razmerje števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh 
prebivalcev občin ustanoviteljic in glede na dejanski obseg dela, ki se izvaja za posamezno občino.   
Delitev stroškov je določena v Pogodbi o določitvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornost 
občin ustanoviteljic ter načinu financiranja delovanja Skupnega organa Koroške. 
 

5000 – krajevne skupnosti 

06   LOKALNA SAMOUPRAVA    

Področje porabe zajema delovanje z nevladnimi institucijami lokalnih skupnosti in delovanje ožjih 
delov občin.  
Predpisi, ki urejajo to področje so: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=d9516011-c820-433e-a9fa-306bd3eeef27&createDate=2011-03-18&activeDate=2011-03-19
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=544723cd-d3e2-43b2-8d73-b27f6c3c0123&createDate=2012-07-27&activeDate=2012-07-28
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=0a8b85f1-4fda-4580-b398-78a92ce76f3d&createDate=2016-06-30&activeDate=2016-07-01
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2817
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3015
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2765
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2012
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1474
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1878
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3337
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4085
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1264
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
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- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 
30/18); 

Dolgoročni cilji programa so: povezovanje lokalnih skupnosti ter optimalna izraba sredstev na teh 
področjih, učinkovito delovanje ožjih delov občin. Letni izvedbeni cilji  programa so: uspešno in 
učinkovito povezovanje lokalnih skupnosti, uspešno in učinkovito zastavljenih nalog sveta 
krajevnih skupnosti, zagotovitev sredstev za delovanje v okviru finančnih načrtov.  

Program 0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin  

06029001  Delovanje ožjih delov občin   

Podprogram zajema planirane odhodke krajevnim skupnostim Radlje, Vuhred, Remšnik in Sv. 
Anton na Pohorju. Na podlagi določb Zakona o lokalni samoupravi morajo biti vsi prihodki in 
odhodki ožjega dela občine, ki je pravna oseba, zajeti v njegovem finančnem načrtu, ki je sestani 
del občinskega proračuna. Dotacija, ki jo za delovanje krajevnih skupnosti namenjam občina, je v 
predlogu proračuna ostala na nivoju proračuna za leto 2021 in je razvidna v tabeli. 
 
Razlika v proračunu so lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki so zajeti tudi na prihodkih splošnega 
dela proračuna in temeljijo na lanskih podatkih. 
 

Delovanje ožjih delov občin

PP Naziv proračunske postavke Vrednost v €

6006 KS Radlje ob Dravi 25.177,90

6007 KS Vuhred 11.091,37

6008 KS Remšnik 6.928,33

6009 KS Sveti Anton 6.165,92

SKUPAJ 49.363,52  
 
Predlagani so odhodki v višini 71.011,64  € in so višji zaradi prenosa neporabljenih sredstev v 
preteklem letu. 
  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
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4000 – občinska uprava 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA    

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje 

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja  proračuna, glavnica 
za odplačilo dolgoročnih kreditov poslovnim bankam.  
 

Zap.

št. Dolgoročne finančne obveznosti Vrednost v €

1. Dolgoročni kredit Banka Koper, pog. št. 301-0005338144 25.463,64 €

2. Dolgoročni investicijski kredit BKS BANK AG, št.pog. 51001009 33.333,36 €

3. Dolgoročni investicijski kredit - stanovanjski sklad, pog. št. XXV-18/99 22.426,00 €

4. Dolgoročni investicijski kredit Banka Koper,pog.št. 301-0004319644 86.666,64 €

5. Dolgoročni investicijski kredit Banka Koper, pog. št. 301-0005337659 47.844,12 €

6. Dolgoročni investicijski kredit Delavska hranilnica,pog.št. 42172 46.266,72 €

7. Dolgoročni kredit Banka Koper, pog. št. 301-0002394194 9.996,00 €

8. Dolgoročni investicijski kredit NLB, pog. št. LD/11243/00035 33.332,58 €

9. Dolgoročni investicijski kredit SID Banka,pog. št. 07-03047/13 44.859,84 €

10. Dolgoročni investicijski kredit BKS BANK AG - oskrba s pitno vodo 12.372,60 €

11. Dolgoročni investicijski kredit Delavska hranilnica, pog. št. 51000176 25.000,08 €

12. Dolgoročni investicijski kredit Delavska hranilnica - aneks 12.618,42 €

13. Dolgoročni investicijski kredit BKS BANK AG št.pog. 30.000,00 €

14. Prodajna pogodba DUTB št. PP/1/2018/561 1.037.461,00 €

15. MGRT povratna sredstva 2019 19.305,00 €

SKUPAJ  1.486.946,00 €  
Odhodki za odplačila  glavnice iz naslova že najetih dolgoročnih kreditov poslovnim bankam so 
predvideni v višini 1.486.946,00 €.  
 
 
 
Radlje ob Dravi, 03. 12. 2021 
 
 

Mag. Alan BUKOVNIK 
Župan Občine Radlje ob Dravi 


