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ZADEVA:     PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI  

ZA LETO 2016  S PREDLOGOM LETNEGA NAČRTA RAVNANJA    
     Z NEPRMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADLJE OB DRAVI  
     ZA LETO 2016 – druga obravnava 
 
PREDLAGATELJ:    Mag. Alan Bukovnik, župan 
 
GRADIVO PRIPRAVIL:    Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi 
 
POROČEVALEC:    Natalija Planinšič, računovodja 
 
GRADIVO OBRAVNAVAL:   / 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Proračun 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2016 skupaj z vsemi prilogami, 
v predlagani vsebini. 

      
PRAVNA PODLAGA:    Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4), 
     89. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 

(MUV, št. 25/2006) 
 
OBRAZLOŽITEV:    Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji  9. redni seji,  
     dne 7.12.2015 sprejel sklep, da je Predlog Proračuna Občine  
     Radlje ob Dravi za leto 2016, v predlagani vsebini, skupaj s  
                                                                       prilogami in predlogom Letnega načrta ravnanja z  
     nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto  
                               2016, primerna podlaga za drugo obravnavo. 
 
 

Mag. Alan BUKOVNIK 
          ŽUPAN 

 
 
 
Priloge: 

- Predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2016 
 



PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2016
DRUGA OBRAVNAVA

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

145 - ZR2014139 - PRORAČUN2015149 - REBALANS12015

(1) (2) (3)

155 - REBALANS22015

(4) (5)/(4)

Indeks

157 - PRORAČUN2016

(5)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 9.563.026,249.790.375,7413.354.433,27 8.599.116,94 119,910.309.769,20

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.471.526,205.879.036,206.592.324,08 6.014.415,75 101,36.092.109,27

70 DAVČNI PRIHODKI 4.076.666,544.404.176,544.361.341,34 4.419.597,20 92,14.069.273,50

700 Davki na dohodek in dobiček 3.381.382,003.708.892,003.786.903,00 3.691.370,00 94,53.489.976,00

7000 Dohodnina 3.381.382,003.708.892,003.786.903,00 3.691.370,00 94,53.489.976,00

703 Davki na premoženje 535.266,25535.266,25399.883,92 545.509,76 99,4541.938,47

7030 Davki na nepremičnine 480.803,89480.803,89328.127,49 485.060,70 100,5487.568,27

7031 Davki na premičnine 432,96432,96433,12 662,98 88,5586,95

7032 Davki na dediščine in darila 2.630,572.630,572.844,67 8.383,05 100,08.386,37

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 51.398,8351.398,8368.478,64 51.403,03 88,345.396,88

704 Domači davki na blago in storitve 159.918,29159.918,29174.520,89 182.617,44 20,537.359,03

7044 Davki na posebne storitve 1.500,001.500,001.876,48 1.500,00 48,8731,24

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 158.418,29158.418,29172.644,41 181.117,44 20,236.627,79

706 Drugi davki 100,00100,0033,53 100,00 0,00,00

7060 Drugi davki 100,00100,0033,53 100,00 0,00,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.394.859,661.474.859,662.230.982,74 1.594.818,55 126,82.022.835,77

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 782.200,58782.200,58903.963,48 1.002.547,53 100,11.003.423,62

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 0,000,0019.125,00 14.543,19 0,00,00

7102 Prihodki od obresti 0,000,002,20 0,00 ---0,00

7103 Prihodki od premoženja 782.200,58782.200,58884.836,28 988.004,34 101,61.003.423,62

711 Takse in pristojbine 4.322,824.322,823.814,08 4.322,82 137,85.958,01

7111 Upravne takse in pristojbine 4.322,824.322,823.814,08 4.322,82 137,85.958,01

Stran 1 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

145 - ZR2014139 - PRORAČUN2015149 - REBALANS12015

(1) (2) (3)

155 - REBALANS22015

(4) (5)/(4)

Indeks

157 - PRORAČUN2016

(5)

712 Globe in druge denarne kazni 6.625,016.625,015.921,96 6.625,01 41,32.735,00

7120 Globe in druge denarne kazni 6.625,016.625,015.921,96 6.625,01 41,32.735,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 51.673,8651.673,8687.246,34 17.059,90 46,47.916,32

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 51.673,8651.673,8687.246,34 17.059,90 46,47.916,32

714 Drugi nedavčni prihodki 550.037,39630.037,391.230.036,88 564.263,29 177,71.002.802,82

7141 Drugi nedavčni prihodki 550.037,39630.037,391.230.036,88 564.263,29 177,71.002.802,82

72 KAPITALSKI PRIHODKI 80.176,6680.176,66433.268,26 80.176,66 224,5180.000,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,000,00326.397,00 0,00 ---0,00

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 0,000,00326.397,00 0,00 ---0,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 80.176,6680.176,66106.871,26 80.176,66 224,5180.000,00

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 80.176,6680.176,66106.871,26 80.176,66 224,5180.000,00

73 PREJETE DONACIJE 12.000,0021.993,5020.500,00 46.538,11 73,134.020,54

730 Prejete donacije iz domačih virov 12.000,0021.993,5020.500,00 46.538,11 73,134.020,54

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 12.000,0021.993,5020.500,00 46.538,11 73,134.020,54

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.999.323,383.809.169,386.308.340,93 2.457.986,42 162,94.003.639,39

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 657.724,61467.570,61873.992,12 615.288,45 104,5642.801,50

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 657.724,61467.570,61870.981,35 608.869,56 105,6642.801,50

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 0,000,003.010,77 6.418,89 0,00,00

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 3.341.598,773.341.598,775.434.348,81 1.842.697,97 182,43.360.837,89

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 389.653,95389.653,951.257.708,16 389.653,95 9,536.846,54

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega 
sklada

1.078.743,821.078.743,824.176.640,65 1.453.044,02 228,83.323.991,35

7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij 1.873.201,001.873.201,000,00 0,00 ---0,00

Stran 2 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

145 - ZR2014139 - PRORAČUN2015149 - REBALANS12015

(1) (2) (3)

155 - REBALANS22015

(4) (5)/(4)

Indeks

157 - PRORAČUN2016

(5)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 9.599.226,699.571.932,0813.731.592,77 8.897.317,39 93,98.351.321,48
40 TEKOČI ODHODKI 2.025.521,282.017.792,811.923.849,20 2.319.928,64 74,81.734.121,22

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 424.569,12424.569,12408.663,53 387.627,29 67,4261.236,56

4000 Plače in dodatki 348.736,25348.736,25347.231,90 320.825,02 70,3225.592,95

4001 Regres za letni dopust 15.157,6815.157,6815.431,18 16.368,67 42,97.018,73

4002 Povračila in nadomestila 40.172,3340.172,3331.781,00 34.597,42 48,916.922,70

4003 Sredstva za delovno uspešnost 2.070,172.070,172.194,54 944,37 458,94.333,67

4004 Sredstva za nadurno delo 13.297,2213.297,2211.917,89 9.756,34 22,92.233,04

4009 Drugi izdatki zaposlenim 5.135,475.135,47107,02 5.135,47 100,05.135,47

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 65.540,4865.540,4860.715,61 54.530,47 74,340.524,91

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 32.223,1032.223,1032.103,12 29.360,78 68,019.950,23

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 25.854,9925.854,9926.044,53 23.584,37 67,815.982,71

4012 Prispevek za zaposlovanje 248,44248,44296,60 230,05 58,8135,24

4013 Prispevek za starševsko varstvo 373,23373,23368,39 343,68 65,6225,41

4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 6.840,726.840,721.902,97 1.011,59 418,34.231,32

402 Izdatki za blago in storitve 1.397.216,421.404.432,291.345.573,81 1.750.403,64 73,41.284.096,51

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 251.352,94251.352,94224.483,26 321.043,58 77,3248.193,01

4021 Posebni material in storitve 20.220,0020.220,0023.939,09 24.520,00 103,525.370,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 162.726,07162.726,07139.190,43 156.291,27 106,1165.757,16

4023 Prevozni stroški in storitve 70.558,6070.558,6072.941,84 56.754,26 17,49.900,00

4024 Izdatki za službena potovanja 10.461,2210.461,2211.857,11 10.494,02 101,810.681,22

4025 Tekoče vzdrževanje 704.933,23704.933,23708.767,95 995.282,94 65,3650.180,00

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 8.599,738.599,737.446,45 8.599,73 63,35.442,08

4027 Kazni in odškodnine 35.464,5035.464,5017.531,80 35.464,50 56,420.000,00

4029 Drugi operativni odhodki 132.900,13140.116,00139.415,88 141.953,34 104,7148.573,04

403 Plačila domačih obresti 109.630,5294.686,1891.986,99 98.802,50 103,1101.898,50

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 109.630,5294.686,1891.986,99 98.802,50 103,1101.898,50

Stran 3 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

145 - ZR2014139 - PRORAČUN2015149 - REBALANS12015

(1) (2) (3)

155 - REBALANS22015

(4) (5)/(4)

Indeks

157 - PRORAČUN2016

(5)

409 Rezerve 28.564,7428.564,7416.909,26 28.564,74 162,346.364,74

4090 Splošna proračunska rezervacija 3.000,003.000,002.925,42 3.000,00 1.000,030.000,00

4091 Proračunska rezerva 0,000,000,00 0,00 ---3.000,00

4093 Sredstva za posebne namene 25.564,7425.564,7413.983,84 25.564,74 52,313.364,74

41 TEKOČI TRANSFERI 2.792.993,412.749.043,132.567.483,61 2.758.863,65 101,82.808.168,51

410 Subvencije 94.011,6689.984,6671.318,05 88.487,66 29,225.795,80

4100 Subvencije javnim podjetjem 66.274,4262.247,4220.487,03 66.274,42 15,310.156,88

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 27.737,2427.737,2450.831,02 22.213,24 70,415.638,92

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.333.861,821.333.861,821.275.718,34 1.296.938,57 98,71.280.485,27

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 8.771,008.771,008.979,00 8.771,00 84,17.380,00

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 28.637,8739.477,8731.839,29 28.637,87 100,028.637,87

4117 Štipendije 4.109,524.109,520,00 345,55 ---5.183,25

4119 Drugi transferi posameznikom 1.292.343,431.281.503,431.234.900,05 1.259.184,15 98,41.239.284,15

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 205.815,20205.815,20188.994,16 215.536,51 102,1220.021,31

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 205.815,20205.815,20188.994,16 215.536,51 102,1220.021,31

413 Drugi tekoči domači transferi 1.159.304,731.119.381,451.031.453,06 1.157.900,91 110,71.281.866,13

4130 Tekoči transferi občinam 77.748,6277.748,6272.584,39 77.748,62 95,173.916,89

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 63.202,0863.202,0862.033,24 63.202,08 96,661.067,84

4132 Tekoči transferi v javne sklade 20.506,7020.506,7017.139,44 20.506,70 87,117.858,10

4133 Tekoči transferi v javne zavode 972.351,53932.428,25843.217,63 972.351,53 93,5909.172,22

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0,000,001.218,32 0,00 ---199.600,00

4136 Tekoči transferi v javne agencije 25.495,8025.495,8035.260,04 24.091,98 84,120.251,08

Stran 4 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

145 - ZR2014139 - PRORAČUN2015149 - REBALANS12015

(1) (2) (3)

155 - REBALANS22015

(4) (5)/(4)

Indeks

157 - PRORAČUN2016

(5)

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.709.626,964.734.011,109.110.734,31 3.677.581,10 98,43.617.615,69

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.709.626,964.734.011,109.110.734,31 3.677.581,10 98,43.617.615,69

4201 Nakup prevoznih sredstev 15.000,0015.000,000,00 0,00 ---0,00

4202 Nakup opreme 21.900,0021.900,006.492,89 54.429,07 27,615.000,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.195.345,882.219.730,028.030.521,96 3.055.071,63 109,13.332.674,40

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.116.494,272.116.494,27384.487,54 216.681,53 49,8107.964,20

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 40.000,0040.000,00319.776,16 40.444,91 103,441.819,60

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 320.886,81320.886,81369.455,76 310.953,96 38,6120.157,49

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 71.085,0471.085,04129.525,65 140.944,00 135,8191.416,06

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 61.085,0461.085,04111.331,47 130.944,00 127,9167.469,41

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 50.360,1250.360,1250.385,12 50.360,12 190,896.061,63

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 6.724,926.724,9260.946,35 77.179,23 92,571.407,78

4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4.000,004.000,000,00 3.404,65 0,00,00

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 10.000,0010.000,0018.194,18 10.000,00 239,523.946,65

4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 0,000,000,00 0,00 ---11.446,65

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.000,0010.000,0018.194,18 10.000,00 125,012.500,00

Stran 5 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

145 - ZR2014139 - PRORAČUN2015149 - REBALANS12015

(1) (2) (3)

155 - REBALANS22015

(4) (5)/(4)

Indeks

157 - PRORAČUN2016

(5)

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK     (PRORAČUNSKI PRIMANJKL
     (I. - II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

218.443,66 -36.200,45-377.159,50 -298.200,45 ---1.958.447,72

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
     (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)   (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

313.129,84 73.430,07-285.174,71 -199.397,95 ---2.060.346,22

III/2. TEKOČI PRESEŽEK   (PRIMANJKLJAJ)
     (70 + 71) - (40 + 41)  (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

1.112.200,26 653.011,512.100.991,27 935.623,46 165,71.549.819,54

Stran 6 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

145 - ZR2014139 - PRORAČUN2015149 - REBALANS12015

(1) (2) (3)

155 - REBALANS22015

(4) (5)/(4)

Indeks

157 - PRORAČUN2016

(5)

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

0,000,0012.670,90 0,00 ---0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,000,0012.670,90 0,00 ---0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0,000,001.699,65 0,00 ---0,00

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,000,001.699,65 0,00 ---0,00

751 Prodaja kapitalskih deležev 0,000,0010.971,25 0,00 ---0,00

7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah 0,000,0010.971,25 0,00 ---0,00

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

0,000,005.657,07 0,00 ---0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,000,005.657,07 0,00 ---0,00

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0,000,005.657,07 0,00 ---0,00

4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 0,000,005.657,07 0,00 ---0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

0,00 0,007.013,83 0,00 ---0,00

Stran 7 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

C. RAČUN FINANCIRANJA

145 - ZR2014139 - PRORAČUN2015149 - REBALANS12015

(1) (2) (3)

155 - REBALANS22015

(4) (5)/(4)

Indeks

157 - PRORAČUN2016

(5)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 994.000,00694.000,00694.000,00 1.094.000,00 0,00,00
50 ZADOLŽEVANJE 994.000,00694.000,00694.000,00 1.094.000,00 0,00,00

500 Domače zadolževanje 994.000,00694.000,00694.000,00 1.094.000,00 0,00,00

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 994.000,00694.000,00694.000,00 1.094.000,00 0,00,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 960.799,55915.443,66222.515,55 960.799,55 209,72.014.463,01
55 ODPLAČILA DOLGA 960.799,55915.443,66222.515,55 960.799,55 209,72.014.463,01

550 Odplačila domačega dolga 960.799,55915.443,66222.515,55 960.799,55 209,72.014.463,01

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 960.799,55915.443,66222.515,55 960.799,55 209,72.014.463,01

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

-3.000,00 -3.000,00101.338,78 -165.000,00 34,0-56.015,29

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -221.443,66 33.200,45471.484,45 133.200,45 ----2.014.463,01

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -218.443,66 36.200,45377.159,50 298.200,45 ----1.958.447,72

3.000,00XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 3.000,00219.439,59 165.000,00 56.015,30

Stran 8 od 8



II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ZR-RE za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2016
DRUGA OBRAVNAVA

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1 - OBČINA RADLJE OB DRAVI

145 - ZR2014139 - PRORAČUN2015149 - REBALANS12015

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

155 - REBALANS22015

(4)

157 - PRORAČUN2016

(5)

1 OBČINA RADLJE OB DRAVI 9.599.226,699.571.932,0813.731.592,77 93,98.897.317,39 8.351.321,48

175.855,0601 POLITIČNI SISTEM 175.855,06215.597,67 105,7177.342,37 187.492,48

175.855,060101 Politični sistem 175.855,06215.597,67 105,7177.342,37 187.492,48

23.449,0201019001 Dejavnost občinskega sveta 23.449,0219.279,98 103,723.449,02 24.317,24

17.173,120001002 STROŠKI SEJ .OBČINSKEGA SVETA 17.173,1214.729,51 103,317.173,12 17.735,68
17.173,124029 Drugi operativni odhodki 17.173,1214.729,51 103,317.173,12 17.735,68

6.275,900001003 STROŠKI ODBOROV IN KOMISIJ 6.275,904.550,47 104,96.275,90 6.581,56
6.275,904029 Drugi operativni odhodki 6.275,904.550,47 104,96.275,90 6.581,56

4.393,2001019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 4.393,2026.650,57 74,75.880,51 4.393,20

4.393,200001006 FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK 4.393,209.794,52 74,75.880,51 4.393,20
4.393,204120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.393,209.794,52 74,75.880,51 4.393,20

0,000001007 VOLITVE ŽUPANA IN OBČINSKI SVET 0,0016.856,05 ---0,00 0,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,004.815,28 ---0,00 0,00

0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00172,00 ---0,00 0,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,0011.762,51 ---0,00 0,00

0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00106,26 ---0,00 0,00

Stran: 1 od 32



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1 - OBČINA RADLJE OB DRAVI

145 - ZR2014139 - PRORAČUN2015149 - REBALANS12015

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

155 - REBALANS22015

(4)

157 - PRORAČUN2016

(5)

148.012,8401019003 Dejavnost župana in podžupanov 148.012,84169.667,12 107,3148.012,84 158.782,04

55.692,930001008 PLAČE ŽUPANA 55.692,9356.642,57 118,855.692,93 66.139,10
39.038,404000 Plače in dodatki 39.038,4039.017,96 124,439.038,40 48.553,76

848,324002 Povračila in nadomestila 848,32865,73 100,0848,32 848,32

3.454,874010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.454,873.581,43 107,13.454,87 3.701,12

2.767,804011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.767,802.869,20 107,12.767,80 2.965,07

23,424012 Prispevek za zaposlovanje 23,4224,28 107,123,42 25,09

39,044013 Prispevek za starševsko varstvo 39,0440,46 107,139,04 41,82

121,084015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 121,08107,71 333,6121,08 403,92

9.400,004024 Izdatki za službena potovanja 9.400,0010.135,80 102,19.400,00 9.600,00

15.827,480001016 PODŽUPANI 15.827,4814.721,52 103,315.827,48 16.342,94
15.827,484029 Drugi operativni odhodki 15.827,4814.721,52 103,315.827,48 16.342,94

27.748,340001017 PROTOKOL 27.748,3441.333,17 99,127.748,34 27.500,00
19.148,344020 Pisarniški in splošni material in storitve 19.148,3431.975,42 104,519.148,34 20.000,00

8.000,004023 Prevozni stroški in storitve 8.000,009.091,06 87,58.000,00 7.000,00

500,004119 Drugi transferi posameznikom 500,00166,69 100,0500,00 500,00

100,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,00100,00 0,0100,00 0,00

15.020,610001018 REPREZENTANCA 15.020,6122.277,35 99,915.020,61 15.000,00
15.020,614020 Pisarniški in splošni material in storitve 15.020,6122.277,35 99,915.020,61 15.000,00

33.723,480001019 ODNOSI Z JAVNOSTJO OGLASI OBJAVE 33.723,4834.692,51 100,233.723,48 33.800,00
33.723,484020 Pisarniški in splošni material in storitve 33.723,4834.692,51 91,333.723,48 30.800,00

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,000,00 ---0,00 3.000,00

14.711,6402 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 14.711,648.555,81 102,915.100,27 15.532,92

781,230202 Urejanje na področju fiskalne politike 781,23710,87 100,01.169,86 1.169,86

781,2302029001 Urejanje na področju fiskalne politike 781,23710,87 100,01.169,86 1.169,86

781,230002001 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA 781,23710,87 100,01.169,86 1.169,86
781,234029 Drugi operativni odhodki 781,23710,87 100,01.169,86 1.169,86

Stran: 2 od 32



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1 - OBČINA RADLJE OB DRAVI

145 - ZR2014139 - PRORAČUN2015149 - REBALANS12015
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155 - REBALANS22015

(4)

157 - PRORAČUN2016

(5)

13.930,410203 Fiskalni nadzor 13.930,417.844,94 103,113.930,41 14.363,06

13.930,4102039001 Dejavnost nadzornega odbora 13.930,417.844,94 103,113.930,41 14.363,06

9.904,410002003 DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA 9.904,413.818,94 104,49.904,41 10.337,06
9.904,414029 Drugi operativni odhodki 9.904,413.818,94 104,49.904,41 10.337,06

4.026,000002004 NOTRANJA REVIZIJA 4.026,004.026,00 100,04.026,00 4.026,00
4.026,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.026,004.026,00 100,04.026,00 4.026,00

866.577,1706 LOKALNA SAMOUPRAVA 873.793,04776.495,52 90,5806.182,61 729.191,28

100.748,700601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in 
lokalne ravni

100.748,70104.573,50 155,799.344,88 154.667,97

7.463,6406019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 7.463,641.176,41 44,87.463,64 3.342,82

7.463,640006000 ČLANARINE SOS  ZOS 7.463,641.176,41 44,87.463,64 3.342,82
7.463,644029 Drugi operativni odhodki 7.463,641.176,41 44,87.463,64 3.342,82

93.285,0606019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 93.285,06103.397,09 164,791.881,24 151.325,15

60.760,620006001 SKUPNI OBČINSKI ORGANI 60.760,6266.379,89 103,560.760,62 62.876,89
60.760,624130 Tekoči transferi občinam 60.760,6266.379,89 103,560.760,62 62.876,89

18.305,100006002 RRA KOROŠKA  SOFINANCIRANJE DELOVANJA SLUŽB 18.305,1016.424,11 110,618.305,10 20.251,08
18.305,104136 Tekoči transferi v javne agencije 18.305,1016.424,11 110,618.305,10 20.251,08

4.000,000006005 RRA KOROŠKA  KOROŠKO KULTURNO POLETJE 4.000,008.072,01 0,02.596,18 0,00
4.000,004136 Tekoči transferi v javne agencije 4.000,008.072,01 0,02.596,18 0,00

7.028,640060050 DELOVANJE LAS MDD 7.028,641.757,16 50,07.028,64 3.514,32
7.028,644102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 7.028,641.757,16 50,07.028,64 3.514,32

0,000060053 RDO-AKTIVNOST SKUPNE PROMOCIJE KOROŠKE 0,0010.763,92 ---0,00 3.413,74
0,004136 Tekoči transferi v javne agencije 0,0010.763,92 ---0,00 0,00

0,004311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 0,000,00 ---0,00 3.413,74

Stran: 3 od 32



A. Bilanca odhodkov
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3.190,700060055 RRA KOROŠKA PROJEKT CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA 3.190,700,00 ---3.190,70 57.411,76
3.190,704136 Tekoči transferi v javne agencije 3.190,700,00 0,03.190,70 0,00

0,004311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 0,000,00 ---0,00 57.411,76

0,000060056 MREŽA KOLESARSKIH POTI V REGIJI 0,000,00 ---0,00 2.440,00
0,004311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 0,000,00 ---0,00 2.440,00

0,000060057 ZAMENJAVA TABEL NA VSTOPU V KOROŠKO REGIJO 0,000,00 ---0,00 1.417,36
0,004311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 0,000,00 ---0,00 1.417,36

55.618,520602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 55.618,5259.797,69 100,555.618,52 55.918,52

55.618,5206029001 Delovanje ožjih delov občin 55.618,5259.797,69 100,555.618,52 55.918,52

29.232,900006006 KS RADLJE 29.232,9029.207,70 100,029.232,90 29.232,90
6.478,164020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.478,166.984,13 147,86.478,16 9.576,10

1.720,704022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.720,701.403,78 100,01.720,70 1.720,70

2.205,554025 Tekoče vzdrževanje 2.205,55420,54 458,62.205,55 10.115,62

6.530,054029 Drugi operativni odhodki 6.530,056.599,93 119,86.530,05 7.820,48

300,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 300,001.500,00 0,0300,00 0,00

11.998,444205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 11.998,4412.299,32 0,011.998,44 0,00

13.091,370006007 KS VUHRED 13.091,3715.279,83 103,813.091,37 13.591,37
2.892,544020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.892,543.490,23 105,72.892,54 3.058,44

2.541,934022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.541,932.868,24 100,02.541,93 2.541,93

274,444025 Tekoče vzdrževanje 274,44274,44 631,8274,44 1.734,01

97,524026 Poslovne najemnine in zakupnine 97,5297,52 100,097,52 97,52

0,004027 Kazni in odškodnine 0,00150,00 ---0,00 0,00

2.859,474029 Drugi operativni odhodki 2.859,473.143,93 100,02.859,47 2.859,47

3.300,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.300,004.130,00 100,03.300,00 3.300,00

1.125,474205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.125,471.125,47 0,01.125,47 0,00

Stran: 4 od 32
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6.928,330006008 KS REMŠNIK 6.928,3310.400,23 100,06.928,33 6.928,33
2.057,864020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.057,862.914,98 100,02.057,86 2.057,76

1.781,324022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.781,322.300,16 100,01.781,32 1.781,32

0,004024 Izdatki za službena potovanja 0,00117,94 ---0,00 0,00

552,254025 Tekoče vzdrževanje 552,25552,25 0,0552,25 0,00

1.681,304029 Drugi operativni odhodki 1.681,301.854,33 133,01.681,30 2.235,30

100,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,00830,00 0,0100,00 0,00

755,604205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 755,601.830,57 113,0755,60 853,95

6.365,920006009 KS SV. ANTON 6.365,924.909,93 96,96.365,92 6.165,92
2.955,214020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.955,212.374,98 100,02.955,21 2.955,21

114,804022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 114,80122,77 100,0114,80 114,80

800,004025 Tekoče vzdrževanje 800,00216,61 100,0800,00 800,00

302,624029 Drugi operativni odhodki 302,622,28 100,0302,62 302,62

600,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 600,00600,00 100,0600,00 600,00

1.593,294205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.593,291.593,29 87,51.593,29 1.393,29

710.209,950603 Dejavnost občinske uprave 717.425,82612.124,33 79,6651.219,21 518.604,79

641.500,6106039001 Administracija občinske uprave 648.716,48558.546,59 78,3572.167,55 447.773,86

182.646,480006011 PLAČE OBČ.UPRAVA 182.646,48190.683,47 107,8182.646,48 196.833,26
153.294,484000 Plače in dodatki 153.294,48161.150,20 108,3153.294,48 166.022,71

0,004003 Sredstva za delovno uspešnost 0,00575,62 ---0,00 4.333,67

3.000,004004 Sredstva za nadurno delo 3.000,002.605,65 74,43.000,00 2.233,04

26.352,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 26.352,0026.352,00 92,026.352,00 24.243,84

3.698,400006012 REGRES LD  OBČ.UPRAVA 3.698,403.623,43 168,43.698,40 6.228,00
3.698,404001 Regres za letni dopust 3.698,403.623,43 168,43.698,40 6.228,00

577,510006013 JUBILEJNE NAGRADE 577,510,00 100,0577,51 577,51
577,514009 Drugi izdatki zaposlenim 577,510,00 100,0577,51 577,51

7.017,920006014 PREHRANA DELAVCEV OBČ.UPRAVA 7.017,926.750,82 98,67.017,92 6.918,40
7.017,924002 Povračila in nadomestila 7.017,926.750,82 98,67.017,92 6.918,40

Stran: 5 od 32
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8.502,870006015 PREVOZI NA DELO OBČ.UPRAVA 8.502,875.855,09 97,58.502,87 8.291,18
8.502,874002 Povračila in nadomestila 8.502,875.855,09 97,58.502,87 8.291,18

25.163,400006016 PRISPEVKI DAVKI OBČ.UPRAVA 25.163,4024.756,11 110,425.163,40 27.786,87
13.832,064010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 13.832,0612.994,47 110,413.832,06 15.274,16

11.081,284011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 11.081,2811.486,14 110,411.081,28 12.236,58

93,774012 Prispevek za zaposlovanje 93,77126,41 110,493,77 103,55

156,294013 Prispevek za starševsko varstvo 156,29149,09 110,4156,29 172,58

3.827,400006017 PREMIJE POKOJN.ZAVAROVANJE 3.827,401.036,10 577,5662,80 3.827,40
3.827,404015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.827,401.036,10 577,5662,80 3.827,40

4.557,960006018 ODPRAVNINE OBČ. UPRAVA 4.557,960,00 100,04.557,96 4.557,96
4.557,964009 Drugi izdatki zaposlenim 4.557,960,00 100,04.557,96 4.557,96

170.892,110006020 MATERIALNI STROŠKI OBČ. UPRAVA 178.107,98120.652,09 103,6170.892,11 176.953,13
47.818,764020 Pisarniški in splošni material in storitve 47.818,7621.502,71 94,247.818,76 45.058,76

56.825,904022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 56.825,9036.125,85 98,356.825,90 55.875,90

2.254,264023 Prevozni stroški in storitve 2.254,261.254,26 128,72.254,26 2.900,00

961,224024 Izdatki za službena potovanja 961,221.002,22 102,1961,22 981,22

20.257,464025 Tekoče vzdrževanje 20.257,4612.472,25 99,420.257,46 20.139,00

1.844,564026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.844,561.253,28 100,01.844,56 1.844,56

0,004027 Kazni in odškodnine 0,000,00 ---0,00 10.000,00

40.653,694029 Drugi operativni odhodki 47.869,5647.041,52 98,840.653,69 40.153,69

276,264208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring

276,260,00 0,0276,26 0,00

Stran: 6 od 32
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234.616,560060106 REŽIJSKI OBRAT 234.616,56205.189,48 9,4168.448,10 15.800,15
89.534,244000 Plače in dodatki 89.534,2480.618,48 0,061.623,01 0,00

5.190,004001 Regres za letni dopust 5.190,005.362,99 0,06.400,99 0,00

13.872,124002 Povračila in nadomestila 13.872,1210.151,31 0,08.297,21 0,00

2.070,174003 Sredstva za delovno uspešnost 2.070,171.618,92 0,0944,37 0,00

10.297,224004 Sredstva za nadurno delo 10.297,229.312,24 0,06.756,34 0,00

9.018,294010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 9.018,299.071,93 0,06.155,97 0,00

7.264,774011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 7.264,776.586,39 0,04.994,15 0,00

91,144012 Prispevek za zaposlovanje 91,14102,28 0,072,75 0,00

110,904013 Prispevek za starševsko varstvo 110,90105,80 0,081,35 0,00

2.892,244015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.892,24759,16 0,0227,71 0,00

4.571,134020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.571,134.016,32 69,37.571,13 5.250,15

9.400,004021 Posebni material in storitve 9.400,0011.267,13 77,013.700,00 10.550,00

60.304,344023 Prevozni stroški in storitve 60.304,3462.579,32 0,046.500,00 0,00

0,004024 Izdatki za službena potovanja 0,00601,15 0,032,80 0,00

5.000,004025 Tekoče vzdrževanje 5.000,00519,55 0,01.090,32 0,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,001.171,90 ---0,00 0,00

15.000,004201 Nakup prevoznih sredstev 15.000,000,00 ---0,00 0,00

0,004202 Nakup opreme 0,001.344,61 0,04.000,00 0,00

68.709,3406039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave

68.709,3453.577,74 89,679.051,66 70.830,93

25.624,500006021 TEKOČE VZDRŽEVANJE PROSTOROV IN OPREME 25.624,5028.026,89 100,025.624,50 25.624,50
5.389,364022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.389,366.304,86 100,05.389,36 5.389,36

15.892,844025 Tekoče vzdrževanje 15.892,8411.938,52 83,615.892,84 13.292,98

977,564029 Drugi operativni odhodki 977,561.348,20 366,0977,56 3.577,42

3.364,744093 Sredstva za posebne namene 3.364,744.160,50 100,03.364,74 3.364,74

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,004.274,81 ---0,00 0,00

21.100,000006022 NAKUP OPREME OBČ.UPRAVA 21.100,005.074,78 61,621.100,00 13.000,00
21.100,004202 Nakup opreme 21.100,005.074,78 61,621.100,00 13.000,00
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21.984,840006028 INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE DRUGE OBČ. STAVBE 21.984,8420.476,07 99,632.327,16 32.206,43
2.396,164020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.396,162.416,16 100,03.638,16 3.638,16

11.267,954022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 11.267,959.434,30 110,44.833,15 5.333,15

0,004023 Prevozni stroški in storitve 0,0017,20 ---0,00 0,00

4.000,004025 Tekoče vzdrževanje 4.000,004.379,32 122,416.535,12 20.235,12

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,00134,82 100,03.000,00 3.000,00

600,004093 Sredstva za posebne namene 600,00644,67 0,0600,00 0,00

3.720,734205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.720,733.449,60 0,03.720,73 0,00

125.674,8707 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 125.674,8784.884,24 94,9125.674,87 119.265,06

125.674,870703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 125.674,8784.884,24 94,9125.674,87 119.265,06

4.192,4007039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 4.192,402.646,58 153,94.192,40 6.452,28

3.392,400007001 USPOSABLJANJE ENOT CIVILNE ZAŠČITE 3.392,402.573,08 101,83.392,40 3.452,28
100,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 100,0053,00 100,0100,00 100,00

100,004024 Izdatki za službena potovanja 100,000,00 100,0100,00 100,00

3.192,404029 Drugi operativni odhodki 3.192,402.520,08 101,93.192,40 3.252,28

800,000007002 OPREMLJANJE ENOT CIVILNE ZAŠČITE 800,0073,50 375,0800,00 3.000,00
800,004202 Nakup opreme 800,0073,50 250,0800,00 2.000,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring

0,000,00 ---0,00 1.000,00

121.482,4707039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 121.482,4782.237,66 92,9121.482,47 112.812,78

15.831,350007003 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV 15.831,3517.590,39 100,015.831,35 15.831,35
15.831,354120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 15.831,3517.590,39 100,015.831,35 15.831,35

4.493,800007005 POŽARNA TAKSA (ZA GASILSKO OPREMO) 4.493,804.493,80 445,54.493,80 20.020,00
4.493,804120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.493,804.493,80 0,04.493,80 0,00

0,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 ---0,00 20.020,00

50.360,120007006 NABAVA GASILSKIH VOZIL 50.360,1245.020,12 52,050.360,12 26.164,23
50.360,124310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 50.360,1245.020,12 52,050.360,12 26.164,23
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919,800007007 GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA 919,801.544,00 100,0919,80 919,80
919,804120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 919,801.544,00 100,0919,80 919,80

49.877,400007008 GRADNJA GASILSKEGA DOMA 49.877,4013.589,35 100,049.877,40 49.877,40
49.877,404120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 49.877,4012.469,35 0,049.877,40 0,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring

0,001.120,00 ---0,00 0,00

0,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 ---0,00 49.877,40

15.970,4008 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 15.970,4010.000,37 101,315.970,40 16.170,00

15.970,400802 Policijska in kriminalistična dejavnost 15.970,4010.000,37 101,315.970,40 16.170,00

15.970,4008029001 Prometna varnost 15.970,4010.000,37 101,315.970,40 16.170,00

1.150,400008001 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO 1.150,40953,73 117,41.150,40 1.350,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00194,71 ---0,00 0,00

150,404029 Drugi operativni odhodki 150,40225,88 232,7150,40 350,00

1.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 1.000,00533,14 100,01.000,00 1.000,00

14.820,000008002 PROMETNA VARNOST S SIGNALIZACIJO 14.820,009.046,64 100,014.820,00 14.820,00
10.820,004021 Posebni material in storitve 10.820,005.026,64 137,010.820,00 14.820,00

4.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring

4.000,004.020,00 0,04.000,00 0,00
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111.333,0410 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 111.333,04113.781,89 20,8111.333,04 23.204,56

111.333,041003 Aktivna politika zaposlovanja 111.333,04113.781,89 20,8111.333,04 23.204,56

111.333,0410039001 Povečanje zaposljivosti 111.333,04113.781,89 20,8111.333,04 23.204,56

111.333,040010001 JAVNA DELA 111.333,04113.781,89 20,8111.333,04 23.204,56
66.869,134000 Plače in dodatki 66.869,1366.445,26 16,566.869,13 11.016,48

6.269,284001 Regres za letni dopust 6.269,286.444,76 12,66.269,28 790,73

9.931,104002 Povračila in nadomestila 9.931,108.158,05 8,79.931,10 864,80

5.917,884010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 5.917,886.455,29 16,55.917,88 974,95

4.741,144011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4.741,145.102,80 16,54.741,14 781,06

40,114012 Prispevek za zaposlovanje 40,1143,63 16,540,11 6,60

67,004013 Prispevek za starševsko varstvo 67,0073,04 16,467,00 11,01

1.200,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.200,00721,74 0,01.200,00 0,00

8.980,484119 Drugi transferi posameznikom 8.980,4811.845,33 1,18.980,48 100,00

7.316,924133 Tekoči transferi v javne zavode 7.316,928.491,99 118,37.316,92 8.658,93

153.895,1311 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 153.895,13285.619,65 80,1221.137,62 177.191,26

107.894,201102 Program reforme kmetijstva in živilstva 107.894,20128.328,38 77,0155.786,69 119.931,09

9.021,7011029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 9.021,7018.900,00 ---0,00 0,00

9.021,700011002 KMETIJSTVO SOF.PREVOZOV 9.021,7018.900,00 ---0,00 0,00
9.021,704102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 9.021,7018.900,00 ---0,00 0,00

94.295,6011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 94.295,6094.454,91 77,0155.036,69 119.431,09

87.245,600011006 RAZVOJNI PROGRAMI PODEŽELJA IN PROJEKT LEADER 87.245,6093.754,91 22,3134.603,03 30.039,91
3.060,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 3.060,0014.500,39 0,03.060,00 0,00

84.185,604204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 84.185,6079.254,52 23,4128.138,38 30.039,91

0,004315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki

0,000,00 0,03.404,65 0,00

3.050,000011007 IZOBRAŽEVANJE V KMETIJSTVU 3.050,00700,00 ---0,00 0,00
3.050,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 3.050,00700,00 ---0,00 0,00
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4.000,000011009 POSTAVITEV ČEBELJNJAKA 4.000,000,00 ---0,00 4.000,00
0,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---0,00 4.000,00

4.000,004315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki

4.000,000,00 ---0,00 0,00

0,000011011 PODPORA DELOVANJU DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA IN 
RAZVOJA PODEŽELJA

0,000,00 100,07.834,00 7.834,00

0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 100,07.834,00 7.834,00

0,000011012 POMOČ ZA NALOŽBE V PREDELAVO IN TRŽENJE KMETIJSKIH IN 
ŽIVILSKIH PROIZVODOV TER NALOŽBE V NEKMETIJSKO 
DEJAVNOST NA KMETIJI

0,000,00 100,011.124,60 11.124,60

0,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0,000,00 100,011.124,60 11.124,60

0,000011013 SVETOVNI FESTIVAL PRAŽENEGA KROMPIRJA 0,000,00 542,41.475,06 8.000,00
0,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 542,41.475,06 8.000,00

0,000011016 ODKUP,PRESTAVITEV IN OBNOVA KOZOLCA TOPLARJA NA 
MAISTROVI ULICI

0,000,00 ---0,00 48.432,58

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---0,00 48.432,58

0,000011018 DOKONČANJE AVTOCAMPA 0,000,00 ---0,00 10.000,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---0,00 10.000,00

4.576,9011029003 Zemljiške operacije 4.576,9014.973,47 66,7750,00 500,00

4.576,900110130 NALOŽBE V KMETIJSKO GOSPODARSTVO 4.576,9014.973,47 ---0,00 0,00
4.576,904102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4.576,9014.973,47 ---0,00 0,00

0,000110131 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH SADOVNJAKOV 0,000,00 66,7750,00 500,00
0,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 66,7750,00 500,00

46.000,931104 Gozdarstvo 46.000,93157.291,27 87,665.350,93 57.260,17

46.000,9311049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 46.000,93157.291,27 87,665.350,93 57.260,17

35.350,000011014 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST 35.350,00143.928,90 86,854.700,00 47.463,76
35.350,004025 Tekoče vzdrževanje 35.350,00143.928,90 86,854.700,00 47.463,76
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9.660,800011015 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE OBČINSKEGA GOZDA 9.660,8011.771,08 91,29.660,80 8.806,28
8.000,004025 Tekoče vzdrževanje 8.000,0011.771,08 100,08.000,00 8.000,00

1.660,804029 Drugi operativni odhodki 1.660,800,00 48,61.660,80 806,28

990,130011017 GOSPODARJENJE Z DIVJADJO 990,131.591,29 100,0990,13 990,13
990,134120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 990,131.591,29 100,0990,13 990,13

1.065.061,0413 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

1.065.061,041.155.638,46 51,31.366.959,55 700.979,83

1.065.061,041302 Cestni promet in infrastruktura 1.065.061,041.124.474,78 51,11.366.959,55 698.979,83

551.054,8413029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 551.054,84435.800,34 53,3801.054,84 426.859,63

550.000,000013020 VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST 550.000,00434.754,50 53,2800.000,00 425.359,63
550.000,004025 Tekoče vzdrževanje 550.000,00434.754,50 53,2800.000,00 425.359,63

1.054,840130222 POLNILNE ELEKTRIČNE POSTAJE ZA VOZILA 1.054,841.045,84 142,21.054,84 1.500,00
1.054,844204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.054,841.045,84 142,21.054,84 1.500,00

430.006,2013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 430.006,20582.306,25 36,3476.904,71 173.120,20

0,000013034 JP RADELJSKI JAREK - RAZDEVŠEK 0,001.585,87 ---0,00 0,00
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 

inženiring
0,001.585,87 ---0,00 0,00

0,000013050 KOLESARSKE POTI V DRAVSKI DOLINI 0,00445.807,50 ---0,00 4.883,60
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00442.032,50 ---0,00 4.883,60

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring

0,003.775,00 ---0,00 0,00

198.956,000130376 REK.LC KAŽIR-ŠOLA SV ANTON 198.956,00132.277,92 0,0269.901,49 0,00
192.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 192.000,00132.081,49 0,0269.901,49 0,00

6.956,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring

6.956,00196,43 ---0,00 0,00
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0,000130380 SOF.II FAZE OBVOZNICE 0,002.634,96 5,731.894,77 1.819,60
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00186,96 0,031.449,86 0,00

0,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,002.448,00 409,0444,91 1.819,60

10.000,000130381 AVTOBUSNA POSTAJA VAS 10.000,000,00 ---0,00 10.000,00
10.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.000,000,00 ---0,00 10.000,00

5.200,000130382 AVTOBUSNA POSTAJA VUHRED-RIBNICA 5.200,000,00 ---0,00 1.900,00
5.200,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 

inženiring
5.200,000,00 ---0,00 1.900,00

181.805,620130383 INV.VZDRŽEVANJE LC ŠT. 347111 VUHRED-HE VUHRED Z NOVO 
AVTOBUSNO POSTAJO

181.805,620,00 0,0175.108,45 0,00

177.824,774204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 177.824,770,00 0,0175.108,45 0,00

3.980,854208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring

3.980,850,00 ---0,00 0,00

20.000,000130384 LC 347031 REMŠNIK-KOLEŽNIKOV MOST 20.000,000,00 ---0,00 0,00
20.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 

inženiring
20.000,000,00 ---0,00 0,00

14.044,580130385 JP 846171 ODCEP RADLJE-DOBRAVA-KONFISKAT 14.044,580,00 ---0,00 0,00
14.044,584204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 14.044,580,00 ---0,00 0,00

0,000130386 INV.VZDR.LC 347082 REMŠNIK-MEJNI PREHOD-KOLEŽNIKOV 
MOST-LAKOŠE

0,000,00 ---0,00 117.517,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---0,00 117.517,00

0,000130387 INV.VZDR.LC R704 GREGEL-CIGAJNAR-VUHRED 0,000,00 ---0,00 2.000,00
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 

inženiring
0,000,00 ---0,00 2.000,00

0,000130388 INV.VZDR.LC ZG.VIŽINGA-MORI-OBČINA MUTA 0,000,00 ---0,00 30.000,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---0,00 30.000,00

0,000130389 INV.VZDR.LC SP.VERBER-JUNTAR-PRELAZ RADELJ 0,000,00 ---0,00 2.000,00
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 

inženiring
0,000,00 ---0,00 2.000,00
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0,000130390 INV.VZDR.LC 846611 SV.TRIJE KRALJI-MP RADELJ-PRIKLJUČEK 
KAPUNAR

0,000,00 ---0,00 2.000,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring

0,000,00 ---0,00 2.000,00

0,000130397 JP 846611 SVETI TRIJE KRALJI 0,000,00 ---0,00 1.000,00
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 

inženiring
0,000,00 ---0,00 1.000,00

84.000,0013029004 Cestna razsvetljava 84.000,00106.368,19 111,289.000,00 99.000,00

80.000,000013038 JAVNA RAZSVETLJAVA 80.000,0078.687,60 112,580.000,00 90.000,00
80.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 80.000,0078.107,39 112,580.000,00 90.000,00

0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,00580,21 ---0,00 0,00

4.000,000013039 VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE 4.000,0010.714,98 100,09.000,00 9.000,00
4.000,004025 Tekoče vzdrževanje 4.000,0010.714,98 100,09.000,00 9.000,00

0,000013090 JAVNA RAZSVETLJAVA - PRENOVA  -  JR 0,0016.965,61 ---0,00 0,00
0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,0016.965,61 ---0,00 0,00

0,001306 Telekomunikacije in pošta 0,0031.163,68 ---0,00 2.000,00

0,0013069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 0,0031.163,68 ---0,00 2.000,00

0,000013041 IZGRADNJA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA NASLEDNJE 
GENERACIJE

0,000,00 ---0,00 2.000,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---0,00 2.000,00

0,000013060 ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE 0,0031.163,68 ---0,00 0,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0031.163,68 ---0,00 0,00
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28.751,4014 GOSPODARSTVO 28.751,401.683.436,69 44,1111.685,63 49.282,05

6.225,001402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 6.225,00573.726,08 19,489.159,23 17.255,65

6.225,0014029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 6.225,00573.726,08 19,489.159,23 17.255,65

309,000014021 STROŠKI KREDITOV MG 309,000,00 100,0309,00 309,00
309,004029 Drugi operativni odhodki 309,000,00 100,0309,00 309,00

0,000014023 POSLOVNA CONA 0,000,00 29,019.000,00 5.500,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 0,019.000,00 0,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring

0,000,00 ---0,00 5.500,00

0,000140241 MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR KOROŠKA 2. FAZA 0,00566.628,08 0,063.934,23 0,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00553.633,47 0,061.514,83 0,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring

0,0012.994,61 0,02.419,40 0,00

5.916,000140242 MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR KOROŠKA (III. FAZA S 
PODPORNIMI AKTIVNOSTMI)

5.916,007.098,00 193,55.916,00 11.446,65

5.916,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring

5.916,007.098,00 0,05.916,00 0,00

0,004321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 0,000,00 ---0,00 11.446,65

22.526,401403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 22.526,401.109.710,61 142,222.526,40 32.026,40

22.526,4014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 22.526,401.109.710,61 142,222.526,40 32.026,40

6.026,400014032 TURISTIČNA DRUŠTVA 6.026,407.696,00 100,06.026,40 6.026,40
6.026,404120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.026,407.696,00 100,06.026,40 6.026,40

0,000014033 DRAVA KOT PRILOŽNOST - TRC REŠ 0,0024.342,30 ---0,00 0,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0024.342,30 ---0,00 0,00

16.500,000014037 VOLITVE, VOLILNA UDELEŽBA IN ELEKTRONSKE VOLITVE (E-
VOLITVE)

16.500,00440,70 0,016.500,00 0,00

16.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 16.500,00440,70 0,016.500,00 0,00
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0,000014038 KOPALNO JEZERO 0,001.073.187,31 ---0,00 0,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,001.064.609,31 ---0,00 0,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring

0,008.578,00 ---0,00 0,00

0,000014040 WI-FI V OBČINI RADLJE OB DRAVI 0,004.044,30 ---0,00 0,00
0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,004.044,30 ---0,00 0,00

0,000014041 VESELI SPUST DRAVA 0,000,00 ---0,00 8.000,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 ---0,00 8.000,00

0,000014042 FESTIVAL HMELJA IN KULINARIKE 0,000,00 ---0,00 8.000,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 ---0,00 8.000,00

0,000014043 ŠIRITEV VODNI PARK 0,000,00 ---0,00 2.000,00
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 

inženiring
0,000,00 ---0,00 2.000,00

0,000014044 CITY GAMES 0,000,00 ---0,00 8.000,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 ---0,00 8.000,00

1.992.003,4815 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.005.246,686.073.242,21 119,12.631.348,26 3.134.157,14

383.041,301502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 383.041,30103.061,13 208,6307.491,89 641.565,74

68.900,9615029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 68.900,9666.359,67 109,769.297,54 76.045,02

0,000015001 KOCEROD - NAJEMNINE IN STORITVE 0,001.218,32 ---0,00 0,00
0,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0,001.218,32 ---0,00 0,00

6.724,920015020 SANACIJA ODLAGALIŠČ ODPADKOV 6.724,9210.157,64 100,06.724,92 6.724,92
6.724,924311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 6.724,9210.157,64 100,06.724,92 6.724,92

62.176,040015022 REGIJSKO ODLAGALIŠČE ODPADKOV KOCEROD 62.176,0453.769,07 110,962.176,04 68.923,52
0,004093 Sredstva za posebne namene 0,005.466,98 ---0,00 0,00

2.090,544100 Subvencije javnim podjetjem 2.090,542.487,03 0,02.090,54 0,00

60.085,504204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 60.085,5045.815,06 114,760.085,50 68.923,52
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0,000015024 STROŠKI POBIRANJA TAKS IN VODENJE INVESTICIJ 0,001.214,64 100,0396,58 396,58
0,004029 Drugi operativni odhodki 0,001.214,64 100,0396,58 396,58

314.140,3415029002 Ravnanje z odpadno vodo 314.140,3436.701,46 237,4238.194,35 565.520,72

0,000015030 KANALIZACIJA 0,000,00 0,016.075,00 0,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 0,016.075,00 0,00

6.957,060015031 STROŠKI POBIRANJA TAKS IN VODENJE INVESTICIJ 6.957,0616.209,24 100,010.000,00 10.000,00
6.957,064029 Drugi operativni odhodki 6.957,0616.209,24 100,010.000,00 10.000,00

72.150,000015038 KOMUNALNA UREDITEV STANOVANJSKE GRADNJE NA HMELINI 72.150,0013.976,22 2,194.602,71 1.963,54
70.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 70.000,0013.976,22 2,192.117,71 1.963,54

2.150,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring

2.150,000,00 0,02.485,00 0,00

117.516,640150340 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MS4 117.516,646.516,00 0,0117.516,64 0,00
114.847,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 114.847,000,00 0,0114.847,00 0,00

2.669,644208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring

2.669,646.516,00 0,02.669,64 0,00

117.516,640150341 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MS4-2 FAZA 117.516,640,00 ---0,00 553.557,18
114.847,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 114.847,000,00 ---0,00 551.398,18

2.669,644208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring

2.669,640,00 ---0,00 2.159,00

1.608.962,181504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 1.622.205,385.970.181,08 107,32.323.856,37 2.492.591,40

1.608.962,1815049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 1.622.205,385.970.181,08 107,32.323.856,37 2.492.591,40

1.486.671,330015040 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA DRAVA 1.499.914,535.887.229,56 0,02.200.467,52 0,00
0,004021 Posebni material in storitve 0,007.645,32 ---0,00 0,00

20.000,004027 Kazni in odškodnine 20.000,001.500,00 0,020.000,00 0,00

1.500,004029 Drugi operativni odhodki 1.500,001.967,17 0,01.500,00 0,00

0,004031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 13.243,2014.201,44 ---0,00 0,00

1.421.956,594204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.421.956,595.647.663,35 0,02.111.171,54 0,00

0,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,0026.424,00 ---0,00 0,00

43.214,744208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring

43.214,74187.828,28 0,067.795,98 0,00
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15.464,500015041 ODŠKODNINA KMETOM VODOVARSTVENO OBMOČJE 15.464,5015.881,80 64,715.464,50 10.000,00
15.464,504027 Kazni in odškodnine 15.464,5015.881,80 64,715.464,50 10.000,00

1.000,000015042 SOFINANCIRANJE VODOVODOV OBČANOV 1.000,000,00 100,01.000,00 1.000,00
1.000,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 1.000,000,00 100,01.000,00 1.000,00

70.995,830015043 OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVE 3. SKLOP 70.995,8367.069,72 ---70.995,83 2.427.672,56
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---0,00 2.422.371,11

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,006.898,56 ---0,00 0,00

70.995,834208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring

70.995,8360.171,16 7,570.995,83 5.301,45

0,000015045 IZGRADNJA PRIMARNEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA  
ZGORNJA VIŽINGA

0,000,00 ---1.098,00 20.598,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring

0,000,00 ---1.098,00 20.598,00

34.830,520015046 UREDITEV VODNIH BREŽIN 34.830,520,00 95,734.830,52 33.320,84
34.830,524205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 34.830,520,00 95,734.830,52 33.320,84

524.154,8816 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

504.588,74651.313,64 89,3608.544,48 543.424,96

169.845,851602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 169.845,8579.092,91 39,2169.845,85 66.537,53

27.857,8516029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 27.857,854.750,95 97,027.857,85 27.014,84

27.857,850016020 GEODETSKE STORITVE 27.857,854.750,95 97,027.857,85 27.014,84
27.857,854208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 

inženiring
27.857,854.750,95 97,027.857,85 27.014,84

16.988,0016029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 16.988,006.204,50 103,516.988,00 17.581,49

16.988,000016021 KOMUNALNI INŠPEKTOR 16.988,006.204,50 103,516.988,00 17.581,49
0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 ---0,00 6.541,49

16.988,004130 Tekoči transferi občinam 16.988,006.204,50 65,016.988,00 11.040,00
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125.000,0016029003 Prostorsko načrtovanje 125.000,0068.137,46 17,6125.000,00 21.941,20

125.000,000016022 PROSTORSKO NAČRTOVANJE 125.000,0068.137,46 13,6125.000,00 16.941,20
125.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 

inženiring
125.000,0068.137,46 13,6125.000,00 16.941,20

0,000016026 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 0,000,00 ---0,00 5.000,00
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 

inženiring
0,000,00 ---0,00 5.000,00

244.309,031603 Komunalna dejavnost 224.742,89210.665,22 114,4328.698,63 375.987,43

75.000,0016039001 Oskrba z vodo 75.000,00117.254,08 0,096.724,86 0,00

75.000,000160318 INV.VZDRŽEVANJE VODOVODOV 75.000,00117.254,08 0,096.724,86 0,00
75.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 75.000,0066.465,37 0,026.270,55 0,00

0,004311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 0,0050.788,71 0,070.454,31 0,00

16.258,6916039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 16.258,6915.751,16 28,116.258,69 4.561,50

500,000160332 VZDRŽ. GROBNICE ZUPPANC 500,00504,03 100,0500,00 500,00
500,004025 Tekoče vzdrževanje 500,00504,03 100,0500,00 500,00

15.758,690160334 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ 15.758,6915.247,13 25,815.758,69 4.061,50
431,974020 Pisarniški in splošni material in storitve 431,97514,85 0,0431,97 0,00

15.326,724025 Tekoče vzdrževanje 15.326,7214.732,28 26,515.326,72 4.061,50

24.963,4016039003 Objekti za rekreacijo 49.347,5439.857,99 156,587.628,14 137.098,46

20.463,400016034 VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV 20.463,4028.480,51 259,320.463,40 53.057,38
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,0022,00 ---0,00 0,00

1.860,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.860,001.354,34 0,01.860,00 0,00

13.303,404025 Tekoče vzdrževanje 13.303,4013.092,46 398,813.303,40 53.057,38

300,004029 Drugi operativni odhodki 300,00171,20 0,0300,00 0,00

5.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 5.000,0013.840,51 0,05.000,00 0,00

0,000160431 TRAVNATA POVRŠINA ZA VADBO 0,000,00 ---0,00 36.000,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---0,00 36.000,00
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0,000160434 NOGOMETNO IGRIŠČE HAT TRICH (UMETNA MASA) 0,000,00 ---0,00 48.041,08
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---0,00 48.041,08

0,000160436 INV. V NOVE ŠPORTNE POVRŠ. IN PRIPADAJOČO OPREMO ZA 
RAZVIJANJE MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI PREDŠOLSKIH OTROK

0,000,00 0,0646,11 0,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 0,0646,11 0,00

0,000160437 IGRIŠČE ZA ULIČNO KOŠARKO V RADLJAH OB DRAVI 0,004.514,00 0,048.378,03 0,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,001.830,00 0,047.938,03 0,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring

0,002.684,00 0,0440,00 0,00

4.500,000160438 URBANI KOLESARSKI PARK 4.500,006.863,48 0,018.140,60 0,00
4.500,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.500,006.863,48 0,018.140,60 0,00

0,000160439 INV.V NOVE ŠPORTNE POVRŠ.IN PRIPADAJOČE OPREME ZA 
RAZVIJANJE MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI PREDŠOLSKIH OTROK 
IN ŠOLKSIH OTROK TER MLADINE

24.384,140,00 ---0,00 0,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 24.384,140,00 ---0,00 0,00

128.086,9416039005 Druge komunalne dejavnosti 84.136,6637.801,99 182,9128.086,94 234.327,47

84.136,660016045 OSTALA KOMUNALA 84.136,6637.801,99 41,384.136,66 34.727,47
5.549,594020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.549,595.447,49 100,05.549,59 5.549,59

1.224,114022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.224,111.137,97 0,01.224,11 0,00

1.070,574025 Tekoče vzdrževanje 1.070,57470,57 469,01.070,57 5.021,00

6.657,654026 Poslovne najemnine in zakupnine 6.657,655.923,65 45,16.657,65 3.000,00

5.400,004029 Drugi operativni odhodki 5.400,001.592,85 18,55.400,00 1.000,00

60.156,884100 Subvencije javnim podjetjem 60.156,8818.000,00 16,960.156,88 10.156,88

4.077,864133 Tekoči transferi v javne zavode 4.077,865.229,46 245,24.077,86 10.000,00

43.950,280016046 JP KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA RADLJE 0,000,00 454,243.950,28 199.600,00
4.027,004100 Subvencije javnim podjetjem 0,000,00 0,04.027,00 0,00

39.923,284133 Tekoči transferi v javne zavode 0,000,00 0,039.923,28 0,00

0,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0,000,00 ---0,00 199.600,00
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70.000,001605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 70.000,0070.651,35 87,070.000,00 60.900,00

70.000,0016059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 70.000,0070.651,35 87,070.000,00 60.900,00

70.000,000016054 UPRAVLJANJE STANOVANJ 70.000,0070.651,35 87,070.000,00 60.900,00
0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,0030,77 ---0,00 0,00

28.400,004025 Tekoče vzdrževanje 28.400,0041.911,79 100,028.400,00 28.400,00

21.600,004093 Sredstva za posebne namene 21.600,003.711,69 46,321.600,00 10.000,00

0,004119 Drugi transferi posameznikom 0,000,00 ---0,00 500,00

0,004133 Tekoči transferi v javne zavode 0,001.146,06 ---0,00 0,00

20.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.000,0023.851,04 110,020.000,00 22.000,00

40.000,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča)

40.000,00290.904,16 100,040.000,00 40.000,00

40.000,0016069002 Nakup zemljišč 40.000,00290.904,16 100,040.000,00 40.000,00

40.000,000016029 NAKUP ZEMLJIŠČ 40.000,00290.904,16 100,040.000,00 40.000,00
40.000,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 40.000,00290.904,16 100,040.000,00 40.000,00

96.343,3117 ZDRAVSTVENO VARSTVO 96.343,31155.736,17 77,4120.815,31 93.497,76

0,001702 Primarno zdravstvo 0,0064.647,71 ---0,00 0,00

0,0017029001 Dejavnost zdravstvenih domov 0,0064.647,71 ---0,00 0,00

0,000017021 SOF.NABAV ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI 0,002.798,03 ---0,00 0,00
0,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 0,002.798,03 ---0,00 0,00

0,000017025 ENERGETSKA SANACIJA ZDRAVSTVENEGA DOMA RADLJE OB 
DRAVI

0,0061.849,68 ---0,00 0,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,0061.849,68 ---0,00 0,00

96.343,311707 Drugi programi na področju zdravstva 96.343,3191.088,46 77,4120.815,31 93.497,76

92.348,6417079001 Nujno zdravstveno varstvo 92.348,6489.043,72 74,0116.820,64 86.396,36

0,000017026 NABAVA PRENOSNEGA URGENTNEGA ULTRAZVOKA 0,000,00 0,024.472,00 0,00
0,004202 Nakup opreme 0,000,00 0,024.472,00 0,00
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29.146,560017070 SOF. DEŽURNA SLUŽBA 29.146,5627.010,48 86,929.146,56 25.328,52
29.146,564133 Tekoči transferi v javne zavode 29.146,5627.010,48 86,929.146,56 25.328,52

62.082,280017073 OBVEZNO  ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV 62.082,2861.279,88 96,662.082,28 59.947,84
62.082,284131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 62.082,2861.279,88 96,662.082,28 59.947,84

1.119,800017074 DODATNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 1.119,80753,36 100,01.119,80 1.120,00
1.119,804131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 1.119,80753,36 100,01.119,80 1.120,00

3.994,6717079002 Mrliško ogledna služba 3.994,672.044,74 177,83.994,67 7.101,40

3.994,670017072 MRLIŠKI OGLEDI 3.994,672.044,74 177,83.994,67 7.101,40
3.994,674133 Tekoči transferi v javne zavode 3.994,672.044,74 177,83.994,67 7.101,40

2.225.984,5918 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.225.984,59359.017,15 99,7424.706,50 423.362,42

1.897.921,781802 Ohranjanje kulturne dediščine 1.897.921,7832.823,26 103,431.195,05 32.257,24

1.897.921,7818029001 Nepremična kulturna dediščina 1.897.921,7832.823,26 95,030.795,05 29.257,24

0,000018021 VZDR. SAKRALNIH SPOMENIKOV 0,009.558,92 32,96.074,27 2.000,00
0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,004.193,92 32,96.074,27 2.000,00

0,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,005.365,00 ---0,00 0,00

24.720,780018023 KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ 24.720,7823.264,34 94,524.720,78 23.353,24
24.720,784133 Tekoči transferi v javne zavode 24.720,7823.264,34 94,524.720,78 23.353,24

1.873.201,000018024 DVOREC RADLJE - KULTURNO SREDIŠČE ZG.DRAVSKE DOLINE 1.873.201,000,00 ---0,00 3.904,00
1.873.201,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.873.201,000,00 ---0,00 0,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring

0,000,00 ---0,00 3.904,00

0,0018029002 Premična kulturna dediščina 0,000,00 750,0400,00 3.000,00

0,000018019 ODKUP MUZEALIJ MAJDE SUŠEK 0,000,00 ---0,00 2.500,00
0,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 0,000,00 ---0,00 2.500,00
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0,000018025 PRIJAVE NA RAZPISIH 0,000,00 125,0400,00 500,00
0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 125,0400,00 500,00

230.923,431803 Programi v kulturi 230.923,43228.387,93 96,2296.372,07 285.005,69

107.184,4618039001 Knjižničarstvo in založništvo 107.184,46117.400,45 129,6107.184,46 138.861,08

0,000018028 MEDIJSKI OBLAK RADLJE-OBNOVA POSLOVNE STAVBE ZA 
KNJIŽNICO IN GALERIJO

0,000,00 ---0,00 21.839,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring

0,000,00 ---0,00 21.839,00

43.466,000018030 KNJIŽNICA PLAČE 43.466,0044.939,40 106,643.466,00 46.336,00
43.466,004133 Tekoči transferi v javne zavode 43.466,0044.939,40 106,643.466,00 46.336,00

1.012,000018031 KNJIŽNICA REGRES 1.012,001.011,59 177,41.012,00 1.795,00
1.012,004133 Tekoči transferi v javne zavode 1.012,001.011,59 177,41.012,00 1.795,00

0,000018032 KNJIŽNICA JUBILEJNE NAGRADE 0,00107,02 ---0,00 0,00
0,004009 Drugi izdatki zaposlenim 0,00107,02 ---0,00 0,00

2.285,000018033 KNJIŽNICA PREHRANA DEL. 2.285,002.043,11 101,12.285,00 2.310,00
2.285,004133 Tekoči transferi v javne zavode 2.285,002.043,11 101,12.285,00 2.310,00

1.475,000018034 KNJIŽNICA PREVOZI 1.475,001.467,43 100,01.475,00 1.475,00
1.475,004133 Tekoči transferi v javne zavode 1.475,001.467,43 100,01.475,00 1.475,00

6.998,000018035 KNJIŽNICA PRISPEVKI 6.998,006.931,14 106,66.998,00 7.460,00
6.998,004133 Tekoči transferi v javne zavode 6.998,006.931,14 106,66.998,00 7.460,00

250,000018036 KNJIŽNICA POKOJNINSKE PREMIJE 250,00215,40 100,0250,00 250,00
250,004133 Tekoči transferi v javne zavode 250,00215,40 100,0250,00 250,00

41.698,460018038 KNJIŽNICA  MATERIALNI STROŠKI 41.698,4646.789,21 113,741.698,46 47.396,08
41.698,464133 Tekoči transferi v javne zavode 41.698,4646.789,21 113,741.698,46 47.396,08

10.000,000018039 KNJIŽNICA NAKUP KNJIG 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 10.000,00
10.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 10.000,00
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0,000018040 NAKUP OPREME KNJIŽNICA 0,003.896,15 ---0,00 0,00
0,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 0,003.896,15 ---0,00 0,00

47.107,8418039003 Ljubiteljska kultura 47.107,8443.694,90 94,447.107,84 44.459,24

17.052,750018041 SKLAD LJUB.KULTURE SOFIN. 17.052,7513.029,43 82,917.052,75 14.137,05
17.052,754132 Tekoči transferi v javne sklade 17.052,7513.029,43 82,917.052,75 14.137,05

3.453,950018042 STROKOVNI DELAVEC  JSKD 3.453,954.110,01 107,73.453,95 3.721,05
3.453,954132 Tekoči transferi v javne sklade 3.453,954.110,01 107,73.453,95 3.721,05

26.601,140018044 PROGRAMI KULTURNIH DRUŠTEV 26.601,1426.555,46 100,026.601,14 26.601,14
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,002.660,00 ---0,00 0,00

26.601,144120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 26.601,1423.895,46 100,026.601,14 26.601,14

76.631,1318039005 Drugi programi v kulturi 76.631,1367.292,58 71,6142.079,77 101.685,37

63.559,130018046 PRIREDITVE OB OBČINSKEM PRAZNIKU 63.559,1367.292,58 49,963.559,13 31.692,95
32.559,134020 Pisarniški in splošni material in storitve 32.559,1340.723,83 63,532.559,13 20.687,89

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---0,00 2.000,00

1.000,004119 Drugi transferi posameznikom 1.000,001.002,75 100,51.000,00 1.005,06

30.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 30.000,0025.566,00 26,730.000,00 8.000,00

8.072,000018047 FORUM SLOVANSKIH KULTUR 8.072,000,00 138,38.072,00 11.161,00
8.072,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.072,000,00 138,38.072,00 11.161,00

5.000,000180437 DRUGE PRIREDITVE 5.000,000,00 83,570.448,64 58.831,42
5.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000,000,00 2,870.448,64 2.000,00

0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 ---0,00 56.831,42

33.706,941804 Podpora posebnim skupinam 33.706,9428.153,47 126,633.706,94 42.667,05

33.706,9418049004 Programi drugih posebnih skupin 33.706,9428.153,47 126,633.706,94 42.667,05

8.025,230180400 SOF.ZDRAV.PROGRAMI DRUŠTEV 8.025,238.916,92 100,08.025,23 8.025,23
8.025,234120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.025,238.916,92 100,08.025,23 8.025,23
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9.611,710180410 SOFINANCIRANJE RAZNIH DRUŠTEV IN ORG. 9.611,7110.679,68 100,09.611,71 9.611,71
9.611,714120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.611,7110.679,68 100,09.611,71 9.611,71

2.500,000180430 OBČINA PO MERI INVALIDOV 2.500,001.842,20 234,52.500,00 5.861,61
2.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.500,001.842,20 234,52.500,00 5.861,61

1.500,000180432 OTROKOM PRIJAZNO UNICEFOVO MESTO 1.500,00946,87 121,21.500,00 1.818,50
1.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500,00946,87 121,21.500,00 1.818,50

5.500,000180433 STAROSTI PRIJAZNA OBČINA 5.500,003.077,80 154,65.500,00 8.500,00
5.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.500,003.077,80 145,55.500,00 8.000,00

0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,000,00 ---0,00 500,00

4.000,000180434 MLADIM PRIJAZNA OBČINA 4.000,000,00 83,84.000,00 3.350,00
4.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.000,000,00 83,84.000,00 3.350,00

1.570,000180435 MARENBERŠKI MLADINSKI LOKALNI SVET 1.570,002.690,00 318,51.570,00 5.000,00
1.570,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.570,002.690,00 318,51.570,00 5.000,00

1.000,000180436 OBČINA PRIJAZNA ČEBELAM 1.000,000,00 0,01.000,00 0,00
1.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000,000,00 0,01.000,00 0,00

0,000180438 SUMMER FEST 0,000,00 ---0,00 500,00
0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 ---0,00 500,00

63.432,441805 Šport in prostočasne aktivnosti 63.432,4469.652,49 100,063.432,44 63.432,44

63.432,4418059001 Programi športa 63.432,4469.652,49 100,063.432,44 63.432,44

52.594,630018050 ŠPORTNI PROGRAMI 52.594,6358.814,68 100,052.594,63 52.594,63
52.594,634120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 52.594,6358.814,68 100,052.594,63 52.594,63

9.181,810018051 ŠPORTNA ZVEZA 9.181,819.181,81 100,09.181,81 9.181,81
9.181,814120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.181,819.181,81 100,09.181,81 9.181,81

656,000018052 VZDRŽEVANJE PLANINSKIH POTI 656,00656,00 100,0656,00 656,00
656,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 656,00656,00 100,0656,00 656,00
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500,000018053 VZDRŽEVANJE VODNE UČNE POTI DOBRAVA 500,00500,00 100,0500,00 500,00
500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 500,00500,00 100,0500,00 500,00

500,000018055 VZDRŽEVANJE VODNE UČNE POTI VUHRED 500,00500,00 100,0500,00 500,00
500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 500,00500,00 100,0500,00 500,00

1.797.629,1119 IZOBRAŽEVANJE 1.786.789,111.841.920,53 97,21.796.637,21 1.747.027,81

702.242,641902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 702.242,64656.914,50 96,1703.542,64 676.384,40

702.242,6419029001 Vrtci 702.242,64656.914,50 96,1703.542,64 676.384,40

599.501,230019029 SUBVENCIJE VZGOJNIN   VVZ RADLJE 599.501,23577.250,95 101,7599.501,23 609.428,00
587.503,914119 Drugi transferi posameznikom 587.503,91577.250,95 103,7587.503,91 609.428,00

11.997,324133 Tekoči transferi v javne zavode 11.997,320,00 0,011.997,32 0,00

100.788,880190290 SUBVENCIJE VZGOJNIN  ZUNANJI  VVZ 100.788,8873.130,86 63,7100.788,88 64.208,51
100.788,884119 Drugi transferi posameznikom 100.788,8873.130,86 63,7100.788,88 64.208,51

1.952,530190291 BOLNIŠN.ODDELEK  VRTCA 1.952,531.774,60 89,51.952,53 1.747,89
1.952,534133 Tekoči transferi v javne zavode 1.952,531.774,60 89,51.952,53 1.747,89

0,000190292 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTEC RADLJE 0,004.758,09 76,91.300,00 1.000,00
0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,001.339,75 76,91.300,00 1.000,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,003.418,34 ---0,00 0,00

116.554,921903 Primarno in sekundarno izobraževanje 116.554,92261.205,27 75,9120.611,99 91.513,79

96.227,2919039001 Osnovno šolstvo 96.227,29240.468,06 70,5100.284,36 70.740,30

62.804,560019030 OŠ RADLJE MAT.STR. 62.804,5670.022,72 100,062.804,56 62.804,56
62.804,564133 Tekoči transferi v javne zavode 62.804,5670.022,72 100,062.804,56 62.804,56

1.880,260019031 ŠOLSKA TEKMOVANJA OŠ RADLJE 1.880,261.869,05 101,31.880,26 1.904,71
1.880,264133 Tekoči transferi v javne zavode 1.880,261.869,05 101,31.880,26 1.904,71
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2.089,180019032 PROJEKTNO DELO OŠ RADLJE 2.089,182.076,72 101,32.089,18 2.116,34
2.089,184133 Tekoči transferi v javne zavode 2.089,182.076,72 101,32.089,18 2.116,34

24.269,220019036 NABAVA OPREME OŠ RADLJE 24.269,221.500,00 0,028.326,29 0,00
0,004202 Nakup opreme 0,000,00 0,04.057,07 0,00

24.269,224205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 24.269,220,00 0,024.269,22 0,00

0,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 0,001.500,00 ---0,00 0,00

0,000019041 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE OŠ REMŠNIK 0,00162.445,36 ---0,00 0,00
0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00162.445,36 ---0,00 0,00

3.280,000019042 OŠ ENOTA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM 3.280,001.919,52 100,03.280,00 3.280,00
3.280,004133 Tekoči transferi v javne zavode 3.280,001.919,52 100,03.280,00 3.280,00

1.904,070019043 TRETJA OŠ SLOVENJ GRADEC 1.904,07634,69 33,31.904,07 634,69
1.904,074133 Tekoči transferi v javne zavode 1.904,07634,69 33,31.904,07 634,69

20.327,6319039002 Glasbeno šolstvo 20.327,6320.737,21 102,220.327,63 20.773,49

13.394,030019037 GLASBENA ŠOLA PREHRANA IN PREVOZ DELAVCEV 13.394,0313.033,21 103,313.394,03 13.839,89
13.394,034133 Tekoči transferi v javne zavode 13.394,0313.033,21 103,313.394,03 13.839,89

6.933,600019038 GLASBENA ŠOLA MATER.STR. 6.933,607.704,00 100,06.933,60 6.933,60
6.933,604133 Tekoči transferi v javne zavode 6.933,607.704,00 100,06.933,60 6.933,60

1.750,881904 Terciarno izobraževanje 1.750,881.750,88 0,01.750,88 0,00

1.750,8819049001 Višješolsko izobraževanje 1.750,881.750,88 0,01.750,88 0,00

1.750,880019040 SOFINANCIRANJE KOVIVIS 1.750,881.750,88 0,01.750,88 0,00
1.750,884133 Tekoči transferi v javne zavode 1.750,881.750,88 0,01.750,88 0,00

621.645,951905 Drugi izobraževalni programi 621.645,95531.553,62 100,6621.645,95 625.091,75

621.645,9519059002 Druge oblike izobraževanja 621.645,95531.553,62 100,6621.645,95 625.091,75

192.804,190019052 ZAVOD ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADE RADLJE 192.804,19189.235,47 109,9192.804,19 211.800,00
192.804,194133 Tekoči transferi v javne zavode 192.804,19189.235,47 109,9192.804,19 211.800,00

Stran: 27 od 32



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1 - OBČINA RADLJE OB DRAVI

145 - ZR2014139 - PRORAČUN2015149 - REBALANS12015

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

155 - REBALANS22015

(4)

157 - PRORAČUN2016

(5)

32.294,840019053 MLADINSKI KULTURNI CENTER S HOTELOM RADLJE 32.294,8416.893,50 91,232.294,84 29.451,70
32.294,844133 Tekoči transferi v javne zavode 32.294,8416.893,50 91,232.294,84 29.451,70

341.903,000019054 ŠKTM - ŠPORTNA DVORANA 341.903,00313.683,98 100,3341.903,00 343.025,00
341.903,004133 Tekoči transferi v javne zavode 341.903,00313.683,98 100,3341.903,00 343.025,00

50.643,920019055 ŠKTM - VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV 50.643,929.828,67 70,750.643,92 35.815,05
50.643,924133 Tekoči transferi v javne zavode 50.643,929.828,67 70,750.643,92 35.815,05

4.000,000019057 ŠKTM TURIZEM TIC 4.000,001.912,00 125,04.000,00 5.000,00
4.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 4.000,001.912,00 125,04.000,00 5.000,00

355.434,721906 Pomoči šolajočim 344.594,72390.496,26 101,4349.085,75 354.037,87

350.970,5819069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 340.130,58390.141,64 100,0348.385,58 348.500,00

5.695,000019060 ZIMSKA ŠOLA V NARAVI 0,005.015,00 67,25.695,00 3.825,00
5.695,004119 Drugi transferi posameznikom 0,005.015,00 67,25.695,00 3.825,00

5.145,000019061 LETNA ŠOLA V NARAVI 0,006.120,00 182,62.560,00 4.675,00
5.145,004119 Drugi transferi posameznikom 0,006.120,00 182,62.560,00 4.675,00

340.130,580019062 REGRESIRANJE PREVOZOV UČENCEV 340.130,58379.006,64 100,0340.130,58 340.000,00
340.130,584119 Drugi transferi posameznikom 340.130,58379.006,64 100,0340.130,58 340.000,00

354,6219069002 Pomoči v srednjem šolstvu 354,62354,62 100,0354,62 354,62

354,620190620 SREDNJA  ŠOLA  GIMNAZIJA RAVNE  PROJEKT MRK 354,62354,62 100,0354,62 354,62
354,624133 Tekoči transferi v javne zavode 354,62354,62 100,0354,62 354,62

4.109,5219069003 Štipendije 4.109,520,00 ---345,55 5.183,25

4.109,520019064 ŠTIPENDIJE 4.109,520,00 ---345,55 5.183,25
4.109,524117 Štipendije 4.109,520,00 ---345,55 5.183,25
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1 - OBČINA RADLJE OB DRAVI

145 - ZR2014139 - PRORAČUN2015149 - REBALANS12015

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

155 - REBALANS22015

(4)

157 - PRORAČUN2016

(5)

289.651,0520 SOCIALNO VARSTVO 300.491,05232.894,12 98,1259.076,77 254.143,45

8.771,002002 Varstvo otrok in družine 8.771,008.979,00 84,18.771,00 7.380,00

8.771,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 8.771,008.979,00 84,18.771,00 7.380,00

8.771,000020044 PRISP.NOVOROJENCE 8.771,008.979,00 84,18.771,00 7.380,00
8.771,004111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 8.771,008.979,00 84,18.771,00 7.380,00

280.880,052004 Izvajanje programov socialnega varstva 291.720,05223.915,12 98,6250.305,77 246.763,45

10.917,1420049002 Socialno varstvo invalidov 10.917,1411.100,58 127,516.010,24 20.406,48

10.917,140020040 FIN.DRUŽINSKI POMOČNIK 10.917,1411.100,58 127,516.010,24 20.406,48
10.917,144119 Drugi transferi posameznikom 10.917,1411.100,58 127,516.010,24 20.406,48

220.406,4520049003 Socialno varstvo starih 220.406,45163.267,98 97,7184.739,07 180.440,86

143.521,850020041 ZAVOD.  OSKRBNINE 143.521,85115.085,31 100,0143.521,85 143.521,85
143.521,854119 Drugi transferi posameznikom 143.521,85115.085,31 100,0143.521,85 143.521,85

76.884,600020042 POMOČ NA DOMU 76.884,6048.182,67 89,641.217,22 36.919,01
76.884,604119 Drugi transferi posameznikom 76.884,6048.182,67 89,641.217,22 36.919,01

39.913,8620049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 50.753,8638.832,56 107,339.913,86 42.833,11

32.768,600020043 ENKRATNE DENARNE POMOČI 43.608,6032.637,76 100,032.768,60 32.768,60
28.637,874112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 39.477,8731.839,29 100,028.637,87 28.637,87

4.130,734119 Drugi transferi posameznikom 4.130,73798,47 100,04.130,73 4.130,73

7.145,260020045 SUBVENCIJE NAJEMNIN 7.145,266.194,80 140,97.145,26 10.064,51
7.145,264119 Drugi transferi posameznikom 7.145,266.194,80 140,97.145,26 10.064,51

9.642,6020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 9.642,6010.714,00 32,09.642,60 3.083,00

9.642,600020049 RDEČI KRIŽ OO RADLJE 9.642,6010.714,00 32,09.642,60 3.083,00
9.642,604120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.642,6010.714,00 32,09.642,60 3.083,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1 - OBČINA RADLJE OB DRAVI

145 - ZR2014139 - PRORAČUN2015149 - REBALANS12015

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

155 - REBALANS22015

(4)

157 - PRORAČUN2016

(5)

112.630,5222 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 84.442,9880.533,23 102,6101.802,50 104.398,50

112.630,522201 Servisiranje javnega dolga 84.442,9880.533,23 102,6101.802,50 104.398,50

112.630,5222019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje

84.442,9880.533,23 102,6101.802,50 104.398,50

908,630022010 ODPLAČILO DOLGA BANKA KOPER 908,63884,23 100,0908,63 908,63
908,634031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 908,63884,23 100,0908,63 908,63

102.096,820022012 POSLOVNE BANKE 73.909,2858.679,71 104,491.268,80 95.241,66
102.096,824031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 73.909,2858.679,71 104,491.268,80 95.241,66

9.625,070022020 EKO SKLAD RS ODPL.DOMAČEGA DOLGA 9.625,0720.969,29 85,79.625,07 8.248,21
3.000,004029 Drugi operativni odhodki 3.000,002.747,68 83,33.000,00 2.500,00

6.625,074031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 6.625,0718.221,61 86,86.625,07 5.748,21

3.000,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 3.000,002.925,42 ---3.000,00 33.000,00

0,002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 0,000,00 ---0,00 30.000,00

0,0023029001 Rezerva občine 0,000,00 ---0,00 30.000,00

0,000023020 PRORAČUNSKA REZERVA 0,000,00 ---0,00 30.000,00
0,004090 Splošna proračunska rezervacija 0,000,00 ---0,00 30.000,00

3.000,002303 Splošna proračunska rezervacija 3.000,002.925,42 100,03.000,00 3.000,00

3.000,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 3.000,002.925,42 100,03.000,00 3.000,00

3.000,000023030 TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA 3.000,002.925,42 100,03.000,00 3.000,00
3.000,004090 Splošna proračunska rezervacija 3.000,002.925,42 0,03.000,00 0,00

0,004091 Proračunska rezerva 0,000,00 ---0,00 3.000,00
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B. Račun finančnih terjatev in naložb

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1 - OBČINA RADLJE OB DRAVI

145 - ZR2014139 - PRORAČUN2015149 - REBALANS12015

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

155 - REBALANS22015

(4)

157 - PRORAČUN2016

(5)

1 OBČINA RADLJE OB DRAVI 0,000,005.657,07 ---0,00 0,00

0,0011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 0,002.914,07 ---0,00 0,00

0,001102 Program reforme kmetijstva in živilstva 0,002.914,07 ---0,00 0,00

0,0011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 0,002.914,07 ---0,00 0,00

0,000011006 RAZVOJNI PROGRAMI PODEŽELJA IN PROJEKT LEADER 0,002.914,07 ---0,00 0,00
0,004412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 0,002.914,07 ---0,00 0,00

0,0020 SOCIALNO VARSTVO 0,002.743,00 ---0,00 0,00

0,002004 Izvajanje programov socialnega varstva 0,002.743,00 ---0,00 0,00

0,0020049003 Socialno varstvo starih 0,002.743,00 ---0,00 0,00

0,000020041 ZAVOD.  OSKRBNINE 0,002.743,00 ---0,00 0,00
0,004412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 0,002.743,00 ---0,00 0,00
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C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1 - OBČINA RADLJE OB DRAVI

145 - ZR2014139 - PRORAČUN2015149 - REBALANS12015

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

155 - REBALANS22015

(4)

157 - PRORAČUN2016

(5)

1 OBČINA RADLJE OB DRAVI 960.799,55915.443,66222.515,55 209,7960.799,55 2.014.463,01

960.799,5522 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 915.443,66222.515,55 209,7960.799,55 2.014.463,01

960.799,552201 Servisiranje javnega dolga 915.443,66222.515,55 209,7960.799,55 2.014.463,01

960.799,5522019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje

915.443,66222.515,55 209,7960.799,55 2.014.463,01

9.996,000022010 ODPLAČILO DOLGA BANKA KOPER 9.996,009.996,00 100,09.996,00 9.996,00
9.996,005501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 9.996,009.996,00 100,09.996,00 9.996,00

1.726,540022011 EKO SKLAD RS ODPLAČILO DOLGA -DOLGOROČNI KREDITI 1.726,541.748,05 99,51.726,54 1.717,94
1.726,545501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 1.726,541.748,05 99,51.726,54 1.717,94

932.663,650022012 POSLOVNE BANKE 887.307,76193.307,76 212,9932.663,65 1.985.702,59
932.663,655501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 887.307,76193.307,76 212,9932.663,65 1.985.702,59

16.413,360022013 STANOVANJSKI SKLAD RS, JAVNI SKLAD 16.413,3617.463,74 103,916.413,36 17.046,48
16.413,365501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 16.413,3617.463,74 103,916.413,36 17.046,48
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I. UVOD 

 
Pri pripravi predloga občinskega proračuna za leto 2016 se upoštevajo naslednji predpisi:  

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

- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 
državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 

- RS, št. 44/07 in 54/10), 

- 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 in 94/14). 

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, so upoštevani naslednji 
predpisi: 

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

- 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; 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. 86/10, 75/12, 47/13-
ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO;) in Uredbo o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12,24/13 in 10/14). 
 
Sestavni deli proračuna so:  
Splošni del 
Posebni del 
Načrt razvojnih programov 
 
Splošni del proračuna vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb 
in račun financiranja. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoče 
prihodke (davčne in nedavčne prihodke), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne 
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prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. Na strani odhodkov pa se izkazujejo odhodki, ki 
zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter investicijske transfere. 
Račun finančnih terjatev zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za državo oz. občino 
nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj danih 
posojil finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog države oz. občine v javna in zasebna podjetja, 
banke oziroma druge finančne institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve 
države oz. občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega 
deleža države oz. občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev. Na strani prejemkov pa so 
v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz 
naslova prejetih vračil posojenih sredstev države (občine) oziroma prejetih sredstev iz naslova 
prodaje kapitalskih deležev države oz. občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah. 
V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s 
servisiranjem dolga države (občine), oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda 
bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. Zadolževanje je 
razčlenjeno na najemanje domačih in tujih kreditov ter na sredstva, pridobljena z izdajo državnih 
vrednostnih papirjev na domačem in tujem trgu. Odplačila dolga pa so razčlenjena na odplačila 
domačih in tujih kreditov ter odplačila glavnice zapadlih državnih vrednostnih papirjev. V računu 
financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med 
proračunskim letom. 
 
Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih 
posameznih proračunskih uporabnikov oziroma skupin proračunskih uporabnikov in vključuje 
odhodke in druge izdatke delovanja predstavljene po področjih proračunske porabe, glavnih 
programih in podprogramih. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte. 
Proračunska postavka je del podprograma, ki zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del 
aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni uporabnik. Proračunske postavke v 
okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga 
izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik. 
Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za 
določitev kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki 
jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava. 
 
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). 
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Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot daje odgovor, kdo porablja proračunska 
sredstva. 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, mestna 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 
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. 123/06, 101/07- 
odl. US, 57/08, 94/10- ZIU, 36/11, 40/12- ZUJF). 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 
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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 
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.  
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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.  
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 sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov 
neposrednih uporabnikov. Te opredeljujejo dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, 
posebni zakoni ali drugi predpisi. 
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PLANSKA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA  PRORAČUNA 2016 

 
 
Planska izhodišča za pripravo proračuna občin za leto 2016 Ministrstva za finance so bila 
posredovana občinam v mesecu oktobru 2015. Pri pripravi proračuna smo upoštevali proračunski 
priročnik, za pripravo proračunov za leti 2015 in 2016.  
 
Ministrstvo za finance v času priprave proračuna ni posredovalo izračuna primerne porabe za 
Občino Radlje ob Dravi. Povprečnina za leto 2016 je še vedno predmet pogajanj med Vlado 
Republike Slovenije in združenj občin. Pri predhodnem izračunu primerne porabe občin, 
dohodnine in finančne izravnave za leto 2016 je tako upoštevana zadnja novela ZIPRS1415-F (Ur.l. 
št. 55 z dne 24.7.2015), v kateri so zajeti izračuni na podlagi števila prebivalcev, starostni strukturi 
prebivalcev, površini občin ter dolžini lokalnih cest in javnih poti.  
 
Pri planiranju osnovnih odhodkov za leto 2016, za dejavnost neposrednih, posrednih in drugih 
proračunskih uporabnikov proračuna Občine Radlje ob Dravi so bila upoštevana temeljna 
izhodišča za leto 2016, posredovana od  Ministrstvo za finance, Jesenske napovedi gospodarskih 
gibanj (UMAR). V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi proračuna smo izhajali 
iz devet mesečne realizacije leta 2015. 
 

Na podlagi zbranih zahtevkov so med proračunske odhodke za leto 2016 vključene dosedanje in 
nove naloge iz dejavnosti in investicijskih namenov. 
 
Izhodišče za načrtovanje stroškov dela pri pripravi finančnih načrtov za leto 2016 je, da se masa 
sredstev za kritje stroškov dela v javnem sektorju ohrani na ravni leta 2015 in se poveča za učinke 
realiziranih napredovanj v letu 2015 in zmanjša za obseg poplačila drugega dela tretje četrtine 
plačnih nesorazmerij, ki je bila izplačana v letu 2015.  
 
V skladu z makroekonomskimi okviri razvoja Slovenije, ki so bili uporabljeni pri pripravi državnega 
proračuna za leto 2016, je predvidena nominalna rast povprečne plače na zaposlenega v javnem 
sektorju v višini 3,5 %.  
 
Za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev se z januarjem 2016 uporabljajo 
določbe 2. in 3. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju 
za leto 2015 (ZUPPJS15-Uradni list RS, štev. 95/2014). 
 

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 
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skladu s 2. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji 
(Ur. list št. 95/14). 

Sredstva za druge prejemke zaposlenih, ki se izkazujejo na proračunskih postavkah za plače se 
načrtujejo na  nivoju kot v letu 2015. 

Regres za letni dopust za leto 2016 se načrtuje brez uvrstitve v plačni razred v mesecu pred 
izplačilom regresa. 
Sredstva za prehrano in prevoz se načrtujejo v letu 2016 v skladu z ZUJF (določbe od 164. do 168. 
člena) samo za dneve prisotnosti na delu. 
 
Vse morebitne zakonske spremembe glede plač se bodo upoštevale med postopkom sprejemanja 
proračuna za leto 2016 ali pri rebalansu proračuna v letu 2016. 
 
Zaradi programske klasifikacije prikazovanja podatkov, ki ga zahteva Ministrstvo za finance, so 
podatki prikazani v kolonah in sicer  realizacija proračuna leta 2014, proračun 2015, rebalans 
proračuna za leto 2015 ena in dva ter  predlog proračuna  za leto  2016. 
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OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 

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 2016. V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov 
pri pripravi proračuna smo izhajali iz devet mesečne realizacije leta 2015. 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, tansferne prihodke in prejeta sredstva Evropske unije. 
 
Skupni prihodki proračuna  za leto 2016  so ocenjeni  v višini  10.309.769,20 €, kar je za  19,9  % 
več prihodkov kot v rebalansu II. proračuna za  leto 2015. 
 
Planirani so na podlagi določb Zakona o financiranju občin (Ur.l. RS 123/06,101/07-
odl.US,57/08,94/10-ZIU, 36/11,40/12-ZUJF, 104/12- ZIPRS 1314, 101/13-ZIPRS1415,14/15-
ZIPRS1415-D,14/15), predvidene primerne porabe, proračuna za leto 2016 in na podlagi 
pričakovanih prihodkov. 
 
TEKOČI PRIHODKI 

 
Pregled načrtovanih prihodkov po vrstah: 

Zap.

št. PRIHODKI Vrednost v €

1. Tekoči prihodki (70+71) 6.092.109,27

2. Kapitalski prihodki (72) 180.000,00

3. Prejete donacije (73) 34.020,54

4. Transferni prihodki (74) 4.003.639,39

SKUPAJ  PRIHODKI 10.309.769,20  
 
Tekoče prihodke  sestavljajo: 
- davčni prihodki (700+703+704)    v višini     4.069.273,50 €  in 
- nedavčni prihodki (710+711+712+713+714)  v višini     2.022.835,77 €  
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DAVČNI PRIHODKI 

V skladu z opredelitvijo v 51. členu Pravilnika o enotnem kontnem načrtu zajemajo davčni 
prihodki, ki jih uvrščamo med sprotne (»tekoče«) prihodke, vse vrste davkov, kot so davki na 
dohodek in dobiček (dohodnina, davek na dobiček, drugi davki na dohodek), davek na plačilno 
listo in delovno silo (posebni davek na določene prejemke), davki na premoženje (davki na 
nepremičnine, premičnine, dediščine in darila, finančno premoženje), domači davki na blago in 
storitve (davek na dodano vrednost, trošarine, davek na motorna vozila, letna povračila za 
uporabo cest in drugi), davki na mednarodno trgovino in transakcije (carine, uvozne dajatve in 
drugi) ter drugi davki.  

 
Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih 
davkoplačevalci  plačujejo v dobro proračunov: 
 

Zap.

št. DAVČNI PRIHODKI Vrednost v €

1. Dohodnina (700) 3.489.976,00

2. Davki od premoženja (703) 541.938,47

5. Domači davki na blago in storitve (704) 37.359,03

SKUPAJ DAVČNI PRIHODKI 4.069.273,50  
 

Davčni prihodki predstavljajo 39 % vseh prihodkov proračuna. Davčni prihodki so v primerjavi z 
letom 2015 nižji za 8  % . 

 
NEDAVČNI PRIHODKI 

Nedavčne prihodke sestavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja 
(prihodki od udeležbe na dobičku in dividende, prihodki od obresti, prihodki 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).  
 
Nedavčni prihodki so vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino 
davčnih prihodkov: 
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Zap.

št. NEDAVČNI PRIHODKI Vrednost v €

1. Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (710) 1.003.423,62

2. Takse in pristojbine (711) 5.958,01

3. Globe in denarne kazni (712) 2.735,00

4. Prihodki od prodaje blaga in storitev (713) 7.916,32

5. Drugi nedavčni prihodki (714) 1.002.802,82

SKUPAJ NEDAVČNI PRIHODKI 2.022.835,77  
 

Skupni  nedavčni prihodki predstavljajo 20  %  vseh prihodkov proračuna.  Prihodki so v primerjavi 
z letom 2015 višji za 26,8 %.   

 
Povečali so se predvideni prihodki  od udeležbe na dobičku in dohodki  od premoženja, predvsem 
na kontu Prihodki od najemnin za opremo, zaradi omrežnin iz naslova kanalizacije. Znižani pa so 
prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico, v znesku ni upoštevan letošnji poračun, ampak 
so sredstva predvidena na nivoju leta 2014. Povišali  so se nedavčni prihodki, na katerih se 
izkazujejo prihodki za oskrbo s pitno vodo, v višini 601.959,31 € ter prihodki od komunalnih 
prispevkov v višini 385.087,35 €. 
 
KAPITALSKI PRIHODKI 

Kapitalski prihodki so prihodki iz prodaje opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev, zalog blagovnih rezerv in finančnega premoženja. 

 

Zap.

št. KAPITALSKI PRIHODKI Vrednost v €

1. Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (720) 0,00

2. Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (722) 180.000,00

SKUPAJ KAPITALSKI PRIHODKI 180.000,00

 
Prihodki so predvideni od prodaje zemljišč  prodanih  na javni dražbi, oziroma  v skladu z veljavno 
zakonodajo.  
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PREJETE DONACIJE 

Prejete donacije so prihodki iz naslova podarjenih denarnih sredstev. 

Zap.

št. PREJETE DONACIJE Vrednost v €

1. Prejete donacije (730) 34.020,54

SKUPAJ PREJETE DONACIJE 34.020,54  
 
Predvideni so prihodki v višini 10.000,00 € za prireditve ob občinskem prazniku in prihodki od 
donacije Fundacije za šport v višini  24.020,54 € za investicijo v nove športne površine. V primerjavi 
z letom 2015  so prihodki donacij  nižji za 27 %.     
 
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 
zunaj proračunskih skladov.   

Zap.

št. TRANSFERNI PRIHODKI Vrednost v €

1. Transferni prihodki iz drugij javnofinančnih institucij (740) 642.801,50

2. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU (741) 3.360.837,89

SKUPAJ TRANSFERNI PRIHODKI 4.003.639,39

 
Transferni  prihodki  iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo predvidena sredstva iz 
državnega proračuna za finančno izravnavo v višini 222.546,00 €, sredstva za investicije v višini 
367.128,50 € (prihodki iz naslova podeljenih koncesij, požarna taksa, 21. člen ZFO, prihodki 
državnega proračuna za investicijo Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Drava) ter sredstva iz 
državnega proračuna za tekočo porabo v višini 53.127,00 € (sredstva za vzdrževanje gozdnih cest 
in sredstva za skupni občinski organ). 
 
Predvidena so prejeta  sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za 
investicije: oskrba s pitno vodo v višini 1.820.411,80 €, sredstva sofinanciranja investicij iz 
proračuna EU v višini 1.672.055,89, ki bi morala biti izplačana v letu 2015 in so se izplačila 
premaknila v leto 2016, sredstva sofinanciranja za projekt prometna strategija v višini 40.000,00 
€, MPIK III v višini 2.630,25 €, projekt Leader v  višini 24.216,29 € za odkup in obnovo kozolca ter 
dokončanje avtocampa 10.000,00 €. 
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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 2016 so 
prikazani skupni odhodki, ki so planirani v odhodkih po funkcionalnih dejavnostih, zbirno po 
posameznih namenih porabe, ki so predpisani v kontnem načrtu.  
 
Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov proračuna 
Občine Radlje ob Dravi za leto 2016 v višini 8.351.321,48 €, kar je za 6,1 % manj glede na 
predvidene odhodke rebalansa proračuna za leto 2015. 
 

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 1.734.121,22 € in so za 25,2 % višji  glede na predvidene 
tekoče odhodke v letu  2015. Stroški plač in izdatki za blago in storitve so se znižali zaradi prehoda 
režijskega obrata v JP Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o.. Predviden je še del neplačanih 
odhodkov režijskega obrata iz leta 2015. Dodatno je oblikovana splošna proračunska rezerva v 
višini 30.000,00 €. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za 
odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, 
močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske 
bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 
 

TEKOČI TRANSFERI (41) 

Odhodki vsebujejo izdatke namenjene financiranju programov na področju subvencij podskupina 
410, transferov posameznikom in gospodinjstvom podskupina 411, transferov neprofitnim 
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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  
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  2.808.168,51 € in so za 1,8 % višji glede na predvidene 
odhodke v letu 2015. Znižala so se  predvidena sredstva za pokrivanje izgub javnim podjetjem, to 
so predvidena sredstva iz naslova pokrivanja izgub Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi.  

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  
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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  3.617.615,69 € in so za 1,6 % nižji glede na predvidene 
odhodke  leta 2015. 

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 v proračunu 2016 so predvideni v višini  191.416,06 € in so za 35,8 % višji 
glede na predvidene odhodke  leta 2015. 
 
Vsi odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov so vsebinsko predstavljeni v posebnem delu 
proračuna po programski klasifikaciji.  

 

 

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 2016 ne predvideva 
prejemkov iz tega naslova. 
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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 2016 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. 

 
Dana posojila (440)  
Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini 
so klasificirani po prejemnikih. Predlagan proračun za leto 2016 ne načrtuje izdatkov za ta namen.  
 
Povečanje kapitalskih deležev (441)  
Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj  
prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo  
dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev). 
Predlog proračuna za leto 2016 ne predvideva izdatkov iz tega naslova.  
 
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki 
imajo premoženje v svoji lasti (443)  
V okviru te podskupine se izkazuje tisti del sredstev, ki se iz proračuna nakazujejo posameznim  
skladom in drugim osebam javnega prava. V predlogu proračuna niso zajeta sredstva za ta namen. 
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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. 
 
Odplačilo domačega dolga (550) se nanaša na odplačila glavnic najetih dolgoročnih kreditov pri 
poslovnih bankah v višini 2.014.463,01 € in je povečan za najete kredite v letu 2015.  
 
NETO ZADOLŽEVANJE  
Saldo v višini 2.014.463,01 € predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in 
pomeni, da je odplačilo kreditov višje od novega zadolževanja.  
 
NETO FINANCIRANJE  
Neto financiranje znaša -1.958.447,72 €. 
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OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 
 
Izdatki v občinskih proračunih se v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov 
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 je predpisana s kontnim načrtom in določa 
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,  

- 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. 
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01  POLITIČNI SISTEM  

Prvo programsko področje zajema izdatke, namenjene za dejavnost izvršilnih in zakonodajnih 
organov. Razčlenjeno je na izdatke, namenjene dejavnosti občinskega sveta, izvedbi in nadzoru 
volitev in referendumov in dejavnosti župana in podžupanov. Predpisi, ki urejajo to področje so:  
Ustava Republike Slovenije ( Ur.l. RS 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 68/06);  
Zakon o lokalnih volitvah (Ur.l. RS 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12);  Zakon o referendumu in ljudski 
iniciativi (Ur.l. RS 26/07 – UPB2, 22/09, 24/11); Zakon o samoprispevku (Ur.l. RS 87/01); Zakon o 
volilni kampanji (Ur.l. RS 119/06 – UPB1, 41/07 – ZVRK); Zakon o političnih strankah (Ur.l. RS 
100/05 – UPB1, 103/07); Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 
100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 40/12 – ZUJF); Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l. RS 63/07 
UPB3, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12-ZUJF); Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju (Ur.l. RS108/09-UPB13, 8/10 Odl.US: U-I-244/08-14, 13/10, 16/10 Odl.US: U-I-256/08-
27, 50/10 Odl.US: U-I-266/08-12, 59/10, 85/10, 94/10-ZIU, 107/10, 35/11, 110/11-ZDIU12, 
27/12 Odl.US: U-I-249/10-27, 40/12-ZUJF).  
 
Dolgoročni cilji programa so kvalitetno 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, ter izvajanje načrtovanih aktivnosti 
župana, ki mu jih nalagajo materialni predpisi. 
 
Na tem programskem področju so predvideni odhodki v višini 187.492,48 € in predstavljajo 2,26 
% vseh odhodkov predloga proračuna za leto 2016. 
 

Program 0101  Politični sistem 

01019001   Dejavnost občinskega sveta   

Odhodki so predvideni  v višini    24.317,24 €. 
Zajema podprograme sejnin svetnikov in odborov ter komisij in stroške izvedbe sej.  
 

Zap.

št. Naziv proračunske postavke Vrednost v €

1. Stroški sej občinskega sveta 17.735,68

2. Stroški odborov in komisij 6.581,56  
 

01019002   Izvedba in nadzor volitev in referendumov  

Odhodki so predvideni  v višini    4.393,20 €. 
Zajema podprograme financiranja  političnih strank in volitve župana in občinski svet. 
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01019003   Dejavnost župana in podžupanov   

Podprogram dejavnost župana in podžupanov zajema planirano bruto plačo župana in prispevke 
na plačo ter bruto nagrado podžupana za leto 2016. Plače so predvidene glede nominalno rast 
povprečne plače na zaposlenega v javnem sektorju v višini 3,5 %, vse morebitne zakonske 
spremembe plač se bodo upoštevale pri rebalansu proračuna v letu 2016. Podprogram protokol 
zajema materialne stroške, reprezentanca, odnosi z javnostjo, stroški reprezentance, ki so nižji 
oziroma na nivoju preteklega leta, ter odnosov z javnostjo, to so  sporočila za javnost, objava 
informacij v medijih, ki so višji za 0,2  %. 
 

Dejavnost župana in podžupanov

PP Naziv proračunske postavke Vrednost v €

1008 Plače župana 66.139,10

1016 Podžupani 16.342,94

1017 Protokol 27.500,00

1018 Reprezentanca 15.000,00

1019 Odnosi z javnostjo oglasi in objave 33.800,00

SKUPAJ 158.782,04

 
Odhodki  so predvideni v višini  158.782,04 € . 
 

 

02  EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  

Področje porabe zajema stroške v zvezi s pobiranjem občinskih prihodkov in državnih prihodkov, 
ki se v skladu z uredbo prenakazujejo v občinski proračun ter nadzor nad porabo javnih financ. V 
občini je na tem področju zajeto urejanje na področju fiskalne politike ter fiskalnega nadzora, 
dejavnost nadzornega odbora in notranje revizije. Predpisi, ki urejajo to področje so: 
Zakon o plačilnem prometu (Ur.l. RS 110/06 – UPB3, 131/06-ZBan-1, 102/07, 126/07-ZFPPIPP, 
58/09-ZPlaSS, 59/10-ZOPSPU); Zakon o davčni službi ( Ur.l. RS 1/07-UPB2, 40/09, 33/11);  Uredba 
o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave RS za zavode, sklade in lokalne skupnosti 
(Ur.l. RS 1/99, 54/99, 17/00, 6/01, 5/02, 11/02 Odl.US: U-I-97/99-4, 33/02, 13/04, 103/05);  in 
Zakon o lokalni samoupravi. (Ur.l. RS (Ur.l. RS 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 
51/10, 84/10, 40/12 – ZUJF); 
Dolgoročni cilji programa so: skrb za zakonito, namensko in učinkovito porabo javnih sredstev in 
smotrno upravljanje z javnimi sredstvi. Glavni letni izvedbeni cilji so bili nemoteno opravljanje 
plačilnega prometa, notranja revizija poslovanja z namenom sledenja dolgoročnega cilja. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006131&stevilka=5487
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007102&stevilka=5067
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007126&stevilka=6413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200958&stevilka=2864
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201059&stevilka=3271
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20071&stevilka=5
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200940&stevilka=1918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201133&stevilka=1585
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199954&stevilka=2545
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200017&stevilka=832
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20016&stevilka=421
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20025&stevilka=262
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200211&stevilka=472
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200233&stevilka=1568
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200413&stevilka=506
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005103&stevilka=4478
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Za to področje programa je predvidenih 15.532,92 € kar predstavlja 0,19 % predloga proračuna 
za leto 2016.  

Program  0202  Urejanje na področju fiskalne politike    

02029001   Urejanje na področju fiskalne politike 

Zajema podprograme stroškov plačilnega prometa in plačila za pobiranje občinskih dajatev,  
okoljske dajatve za vodo in stroške pobiranja taks in stavbnega zemljišča. Predlagani so odhodki 
v višini 1.169,86 €. 

Program  0203  Dejavnost nadzornega odbora 

02039001   Dejavnost nadzornega odbora 

Podprogram dejavnosti nadzornega odbora   v višini 14.363,06 €  zajema planirana sredstva za 
sejnine članom nadzornega odbora in revizijo zaključnega računa.  
 

Zap.

št. Naziv proračunske postavke Vrednost v €

1. Dejavnost nadzornega odbora 10.337,06

2. Notranja revizija 4.026,00  
 

06   LOKALNA SAMOUPRAVA    

Področje porabe zajema delovanje z nevladnimi institucijami lokalnih skupnosti, delovanje ožjih 
delov občin in dejavnost občinske uprave in režijskega obrata. Predpisi, ki urejajo to področje so: 
Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 
84/10, 40/12 – ZUJF); 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS 20/11 ZSRR-2, 57/12); 
Stanovanjski zakon (69/03 ZS-1, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 9/07 Odl.US: P-31/06-4, 18/07 Skl.US: 
U-I-70/04-18, 45/08-ZVEtL, 57/08, 90/09 Odl.US: U-I-128/08-23, Up-933/08-18, 62/2010-ZUPJS, 
56/11 Odl.US: U-I-255/09-14, 87/11, 40/12-ZUJF); 
Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l. RS 63/07 UPB3, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12-
ZUJF); 
Dolgoročni cilji programa so: povezovanje lokalnih skupnosti ter optimalna izraba sredstev na teh 
področjih, učinkovito delovanje ožjih delov občin, strokovno in učinkovito delo zaposlenih, 
zagotavljanje materialnih pogojev za učinkovito delo, gospodarno razpolaganje in upravljanje s 
premoženjem občine. 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, uspešno in učinkovito izvajanje 
zastavljenih nalog v okviru občinske uprave in vzdrževanja premoženja občine.  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200418&stevilka=776
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200647&stevilka=2024
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20079&stevilka=404
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200718&stevilka=841
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200845&stevilka=1981
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200857&stevilka=2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200990&stevilka=3938
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201062&stevilka=3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201156&stevilka=2619
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3719
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200865&stevilka=2817
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200869&stevilka=3014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200869&stevilka=3015
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
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Predlog proračuna za leto 2016 predvideva na tem programu sredstva v višini 729.191,28 € kar 
predstavlja 8,78 % predloga proračuna za leto 2016. 

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

V predlogu proračuna za leto 2016 so predlagani  odhodki  so  v višini  154.667,97 €.  
 
06019002  Nacionalno združenje lokalnih skupnosti   

Odhodki so predvideni v višini  3.342,82 €.  
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, skladnost regionalnega razvoja, učinkovito 
pridobivanje in porabo sredstev evropske kohezijske politike. Letni izvedbeni cilji so priprava 
izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa in njegovo usklajevanje z državnim in 
občinskimi proračuni; spremljanje, poročanje in nadzor izvajanja regionalnih razvojnih programov 
in območnih razvojnih programov, vključno z izdelavo ocen vplivov na zdravje, okolje in enake 
možnosti, informiranje in svetovanje ter pomoč pri pripravi regionalnih projektov; promocija 
razvojne regije in investicij v razvojni regiji. 
Odhodki zajemajo  stroške za delovanje skupnega občinskega organa v višini 62.876,89 €- 50 % 
odhodkov skupnega občinskega organa se subvencionira s strani proračuna RS. Stroški v zvezi z 
regionalno razvojno agencijo  RRA v višini 20.251,08 €, za delovanje LAS MDD  v višini 3.514,32 €, 
RRA Koroška za projekt RDO-aktivnosti skupne promocije Koroške 3.413,74 €, projekt celostna 
prometna strategija v višini 57.411,76 €, ki je sofinancirana iz strani evropskih kohezijskih sredstev 
v višini 40.000,00 €, projekt Mreža kolesarskih poti v regiji v višini 2.440,00 € in projekt zamenjava 
tabel na vstopu v Koroško regijo v višini 1.417,36 €. 
 
Odhodki so predlagani v višini 151.325,15 €.  

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 namenja občina je v 
predlogu proračuna ostala na enakem nivoju kot je predvidena v letu 2015 in je razvidna v tabeli, 
razlika v proračunu so lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki so zajeti tudi na prihodkih splošnega 
dela proračuna. 
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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   55.918,52  €. 

Progam 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 so 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 so učinkovito in uspešno izvajanje 
zastavljenih nalog, zagotavljanje in vzdrževanje sodobne informacijske in komunikacijske opreme 
za nemoteno delo občinske uprave. 
 
06039001  Administracija občinske uprave   

Podprogram vključuje stroške za plače zaposlenih v občinski upravi, materialne stroške, izdatke 
za blago in storitve, ter izdatke za blago in storitve režijskega obrata, ki se prenašajo iz leta 2015.  
V skladu z makroekonomskimi okviri razvoja Slovenije, ki so bili uporabljeni pri pripravi državnega 
proračuna za leto 2016, je predvidena nominalna rast povprečne plače na zaposlenega v javnem 
sektorju v višini 3,5 %.  
Za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev se s januarjem 2016 uporabljajo 
določbe 2. in 3. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju 
za leto 2015 (ZUPPJS15-Uradni list RS, štev. 95/2014). 
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 
skladu s 2. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji 
(Ur list št. 95/14).Sredstva za druge prejemke zaposlenih, ki se izkazujejo na proračunskih 
postavkah za plače se načrtujejo na  nivoju kot v letu 2015. 
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Regres za letni dopust za leto 2016 se načrtuje brez uvrstitve v plačni razred v mesecu pred 
izplačilom regresa. Sredstva za prehrano in prevoz se načrtujejo v letu 2016 v skladu z ZUJF 
(določbe od 164. do 168. člena) samo za dneve prisotnosti na delu. 
Vse morebitne zakonske spremembe glede plač se bodo upoštevale med postopkom sprejemanja 
proračuna za leto 2016 ali pri rebalansu proračuna v letu 2016. 
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. Kratkoročni izvedbeni cilji so učinkovita in uspešna realizacija 
zastavljenih nalog. 
 
 

Administracija občinske uprave

PP Naziv proračunske postavke Vrednost v €

6011 Plače občinska uprava 196.833,26

6012 Regres za letni dopust občinska uprava 6.228,00

6013 Jubilejne nagrade 577,51

6014,6015 Prehrana in prevoza na delo delavcev občinske uprave 15.209,58

6016,6017 Prispevki, davki in premije pokojninskega zavarovanja občinske uprave 31.614,27

6018 Odpravnine obč.uprava 4.557,96

6020 Materialni stroški občinske uprave 176.953,13

60106 Režijski obrat 15.800,15

SKUPAJ 447.773,86

 

Na podprogramu Administracija občinske uprave so predvideni odhodki v višini   447.773,86  €. 
 

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. 
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Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,potrebnim za delovanje OU

PP Naziv proračunske postavke Vrednost v €

6021 Tekoče vzdrževanje prostorov in opreme 25.624,50

6022 Nakup opreme občinska uprava 13.000,00

6028 Investicije in vzdrževanje druge občinske stavbe 32.206,43

SKUPAJ 70.830,93

 

Podprogram zajema planirane odhodke v letu 2016 za vzdrževanje občinskih prostorov in 
poslovne zgradbe v višini 70.830,93 €. 
 

 

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 (Ur.l. RS 51/06 - UPB1, 97/10); Zakon o 
varstvu pred požarom (Ur.l. RS 3/07 – UPB1, 9/11, 83/12); Zakon o gasilstvu (Ur.l. RS 113/05 – 
UPB1, 120/08). 
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.  
 
Na tem področju so predlagani so odhodki v višini 119.265,06 € kar predstavlja 1,44 % celotnega 
predloga proračuna za leto 2016. 
 
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. 
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Za opremljanje enot civilne zaščite so predvideni odhodki v višini 3.000,00 € za nakup 
defibrilatorja z ogrevano omarico, nabava zaščitne reševalne opreme. 
 
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 15.831,35  €,  za požarno takso oziroma gasilsko opremo višini 20.020,00 €, za 
gorsko reševalno službo 919,80 €, za gasilski dom v Radljah 49.877,40 €.   
 

 

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 ( Ur.l. RS 109/10-ZCes-1, 
109/10-ZPrCP, 109/210-ZVoz, 7/11 Odl.US: U-I-144/09-13, 39/11-ZJZ-E, 47/11 Odl.US: U-I-
119/10-6); Zakon o policiji ( Ur.l. RS 66/09-UPB7, 22/10, 26/11 Odl.US: U-I-271/08-19, 58/11-ZDT-
1, 40/12-ZUJF);  Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 
14/10, 51/10, 84/10, 40/12 – ZUJF); 
Dolgoročni cilj je vzgoja za varno udeležbo otrok v prometu, zmanjševanje števila nesreč in 
umirjanje prometa na šolskih poteh. 
 
Predlagani odhodki za leto 2016 so na tem področju 16.170,00 € in predstavljajo 0,19 % predloga 
proračuna za leto 2016. 
  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010109&stevilka=5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010109&stevilka=5733
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010109&stevilka=5734
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20117&stevilka=215
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201139&stevilka=1903
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201147&stevilka=2208
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200966&stevilka=3053
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201022&stevilka=900
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201126&stevilka=1169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201158&stevilka=2713
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
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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 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu odhodki so predvideni  v višini  1.350,00 €, za 
prometno signalizacijo pa 14.820,00 €. 
 

10   TRG DELA IN DELOVNI POGOJI  

 
Področje porabe trga  dela in delovni pogoji zajemajo naloge na področju aktivne politike 
zaposlovanja in sicer odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb – v 
program javna dela. Področje urejajo naslednji zakonski predpisi: Zakon o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti. 
Dolgoročni cilj je odpiranje novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb – v 
program javna dela.  
 

V letu 2016 bo Občina Radlje ob Dravi povprečno zaposlila enega javnega delavca, prav tako bodo 
preko javnih del zaposlovali ostali zavodi, ki se financirajo iz občinskega proračuna. Skupaj je za 
to obliko zaposlovanja namenjenih 23.204,56 €, kar predstavlja 0,28 % celotnih odhodkov 
predloga proračuna za leto 2016. 
 

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 (Ur.l. RS 45/08 – ZKme-1); Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS 71/11-UPB2, 
58/12); Zakon o zaščiti živali (Ur.l. RS 43/07-UPB2); Zakon o gozdovih (Ur.l. RS, št. 30/93 in 67/02, 
110/02-ZGO-1, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 115/06, 110/07, 61/10 Odl.US: U-I-77/08-14, 
106/10); Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 
51/10, 84/10, 40/12 – ZUJF). 
Dolgoročni cilj: kakovostne dobrine kmetijstva, razvoj raznolikih dejavnost s ciljem dviga 
kakovosti življenja na podeželju, ohranjanje identitete podeželj. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201171&stevilka=3086
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201258&stevilka=2468
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200743&stevilka=2354
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006112&stevilka=4745
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006115&stevilka=4911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007110&stevilka=5469
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201061&stevilka=3354
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010106&stevilka=5480
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Predlagani odhodki na tem programu so 177.191,26 € kar predstavlja 2,13 % odhodkov 
predlaganega proračuna za leto 2016. 
 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva predlagani   
Glavni program  reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za  strukturne ukrepe v 
kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. Sredstva za ta 
program so predlagana v višini 119.931,09 €. 
 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Podprogram zajema podporo in razvoju podeželja in izvajanju projekta Leader  v naslednji finančni 
perspektivi  Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020. Dolgoročni cilji zagotoviti 
sredstva v skladu z veljavnimi predpisi in sprejetega pravilnika za razvoj kmetijstva in razvijanje 
dopolnilne dejavnosti na podeželju. Kratkoročni izvedbeni cilji: javni razpis in zagotovitev 
sredstev za razvoj kmetijstva. Nadaljevanje projekta izdelava rastlinskih čistilnih naprav. Pričeti s 
projektom odkup, prestavitev in obnova kozolca Toplarja na Maistrovi ulici in dokončanje 
avtocampa. . Sredstva za sofinanciranje projekta dodeli Ministrstvo za okolje v okviru Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja za območje občin: Dravograd, Mislinja, Muta, Podvelka, 
Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica.  
 
V tem podprogramu so vključeni razvojni programi podeželja in projekt Leader, v letu 2016 so 
predvideni projekti Odkup, prestavitev in obnova kozolca Toplarja na Maistrovi ulici v višini 
48.432,58 €, polovico sredstev bi dobili vrnjeno iz sredstev Evropske unije ter projekt Dokončanje 
avtocampa. 
 
Prav tako so na tem podprogramu predvidena sredstva javnega razpisa na podlagi Pravilnika o  
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja. 
 

11029003 Zemljiške operacije 

Predvidena so sredstva za naložbe v kmetijsko gospodarstvo v znesku 500,00 € za vzdrževanje 
občinskih sadovnjakov Radlje, Vuhred. 
 

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 
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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 57.260,17 €. Za redno vzdrževanje gozdnih cest je 
predvideno 47.463,76 €, 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 tristranske pogodbe med Občino Radlje ob Dravi, Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ter 
Zavodom za gozdove Slovenije. Za upravljanje in vzdrževanje občinskega gozda je predvideno 
8.806,28 €, ter za gospodarjenje z divjadjo 990,13 €, 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. 
 
 

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 javnih cestah (Ur.l. RS 109/10-ZCes-1); Zakon o varnosti 
cestnega prometa ( Ur.l. RS 109/10-ZCes-1, 109/10-ZPrCP, 109/210-ZVoz, 7/11 Odl.US: U-I-
144/09-13, 39/11-ZJZ-E, 47/11 Odl.US: U-I-119/10-6) Zakon o prevozih v cestnem prometu 
(Uradni list RS, 131/2006-ZPCP-2 (5/2007 popr.); Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS 94/07 – UPB2, 
27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 40/12 – ZUJF);Zakon o javnih cestah (Uradni 
list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo), ki v 3. členu določa, da so državne ceste v lasti 
Republike Slovenije, občinske pa v lasti 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 s 14. členom navedenega zakona 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 o javnih cestah v 82. členu 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. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010109&stevilka=5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010109&stevilka=5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010109&stevilka=5733
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010109&stevilka=5734
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20117&stevilka=215
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201139&stevilka=1903
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201147&stevilka=2208
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006131&stevilka=5488
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2007223
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Občina Radlje ob Dravi je na podlagi navedenega člena sprejela Odlok o kategorizaciji občinskih 
cest (in kolesarskih poti) (Medobčinski uradni vestnik, št. 26/98, 12/00, 16/00 in 26/03) in Odlok 
o občinskih cestah (Medobčinski uradni vestnik, št. 29/01). 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. 25/06 – uradno prečiščeno besedilo) 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 izvajalcev, ki 
izvajajo program vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti – javnih površin ter drugih cestnih 
objektov, zimsko službo ipd. Z razpoložljivimi sredstvi bomo zagotovili najosnovnejše vzdrževanje, 
za širše in kvalitetnejše vzdrževanje pa bi bilo potrebnih še več sredstev. 
 
Za promet, prometno infrastrukturo in komunikacijo so za leto 2016 namenjena sredstva v višini 
700.979,83 €, kar predstavlja 8,39 % vseh odhodkov predloga proračuna za leto 2016. 
 

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 2016 in izgradnja polnilne električne postaje za vozila. 
 
Za tekoče vzdrževanje lokalnih cest je v predlaganem proračunu namenjeno 425.359,63 €, ter 
1.500,00 € za polnilne električne postaje za vozila. 
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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 173.120,20 € za naslednja investicijsko 
vzdrževalna dela na občinskih cestah po naslednjih proračunskih postavkah: 
Avtobusna postaja vas v višini 10.000,00 €, Avtobusna postaja Vuhred Ribnica v višini 1.900,00 €, 
Investicijsko vzdrževanje LC 347082 Remšnik-Mejni prehod-Koležnikov most-Lakoše v višini 
117.517,00 €, investicija bo sofinancirana  na podlagi 21. člena ZFO, Inv.vzdrževanje LC R704 
Gregel-Cigajnar-Vuhred v višini 2.000,00 €, Inv.vzdrž. LC  Zg. Vižinga-Mori-Občina Muta v višini 
30.000,00 €, Inv.vzdrž. LC Sp.Verber-Juntar-Prelaz Radelj v višini 2.000,00 €, Inv.vzdrž. LC 846611 
Sv. Trije Kralji-MP Radelj-priključek Kapunar v višini 2.000,00 €, JP 846611 Sveti Trije Kralji v višini 
1.000,00 €. 
 
13029004  Cestna razsvetljava 

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave. Kratkoročni izvedbeni 
cilj zajema realizacijo plana vzdrževanja in zamenjave luči, izvajanje ukrepov za zmanjševanje 
porabe električne energije po uredbi o razsvetljavi in investicija v prenovo javne razsvetljave. 
Zajema stroške javne razsvetljave v višini 90.000,00 € in vzdrževanje javne razsvetljave v višini  
9.000,00 €. 

1306   Telekomunikacije in pošta  

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

Program zajema izgradnjo širokopasovnih omrežij. Dolgoročni cilji so omogočiti prebivalstvu 
sodobne tehnološke zmogljivosti. Kratkoročni izvedbeni cilji so vzdrževanje in izgradnja novih 
širokopasovnih omrežij v lokalnem okolju.  
Za leto 2016 je na postavki izgradnja širokopasovnega omrežja naslednje generacije predvidenih 
2.000,00 €. 

 

14   GOSPODARSTVO 

 
Področje porabe gospodarstvo zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, 
pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 
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Področje regulirajo naslednji zakoni: Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur.l. RS 102/07 
– ZPOP-1); Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur.l. RS 2/04, 57/12); Zakon o lokalni samoupravi 
(Ur.l. RS 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 40/12 – ZUJF). 
Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja malega gospodarstva in turizma z izboljšanjem ponudbe 
po storitvah, gostinskih uslugah in nastanitvenih kapacitetah.  
 
Sredstva na tem programu so predvidena v višini 49.282,05 €, kar predstavlja 0,59 % celotnih 
odhodkov predloga proračuna za leto 2016. 

1402  Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti  

Glavni program pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za 
spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 
 
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Podprogram vključuje regijsko garancijsko shemo v sodelovanju z RRA Koroška. Kratkoročni 
izvedbeni cilji so podporni projekti podjetništvu in vzpostavitev pogojev za razvoj podjetništva in 
odpiranje  novih delovnih mest. Podporne aktivnosti bodo omogočene potencialnim podjetnikom 
(osebam s podjetniškimi idejami), podjetjem, vključenim v MPIK in ostalim mikro, malim in 
srednjim podjetjem (MMSP) v regiji. Gre za aktivnosti oz. storitve, ki so nujne za uspešno rast in 
razvoj podjetij. Glavni cilji projekta so tako izboljšanje podpornega okolja za razvoj podjetništva, 
krepitev podjetništva in podjetniške kulture, identificiranje novih podjetniških idej, podpora 
ustvarjanju delovnih mest, dvig nivoja podjetniškega znanja za zagon in vodenje podjetij ter 
povečanje stopnje preživetja novonastalih podjetij, spodbujanje rasti in razvoja podjetij ter 
vzpostavitev regionalnega podjetniškega partnerstva (sodelovanje med podjetji, subjekti 
podjetniškega okolja, subjekti inovativnega okolja ter institucijami znanja na nivoju regije in širše). 
 
Odhodki so predvideni v višini 17.255,65 € in vključujejo stroške kreditov MG in stroške za 
poslovno cono. Predvideni so odhodki na postavki Mrežni podjetniški inkubator Koroška (III. faza 
s podpornimi aktivnostmi) v višini 11.446,65 € za podporne storitve in ustrezno podporno okolje 
za razvoj podjetništva. 
 

1403    Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  

Glavni program promocije Slovenije, razvoja  turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo 
občine in spodbujanje turizma. 
 
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Glavni program vključuje promocijo občine in spodbujanje turizma. Dolgoročni cilji so dvig 
gospodarstva preko turizma in vzpostavljanje prepoznavnosti Občine Radlje ob Dravi, njene 
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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 svetovni festivali, organizacija dogodkov, ki so opazni v slovenskem in evropskem 
prostoru.  
 
Predvideni so odhodki v višini 32.026,40 € in sicer so sredstva  namenjena za transfere turističnim 
društvom v višini  6.026,40  € na podlagi  javnega razpisa. Predvidena so sredstva v višini 8.000,00 
€ za Festival hmelja in kulinarike, Širitev vodnega parka v višini 2.000,00 € in za izvedbo lokalnih 
kvalifikacij CITY GAMES v višini 8.000,00 €. 
 

 

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 (Ur.l. RS 39/06 – UPB, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: 
U-I-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12); 
Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN, 
57/11); Zakon o vodah (Ur.l. RS, 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12); 
Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS 96/04 – UPB2, 61/06-ZDru-1, 63/07 Odl.US: Up-395/06-24, 
U-I-64/07-13, 117/07 Odl.US: U-I-76/07-9, 32/08 Odl.US: U-I-386/06-32, 8/10-ZSKZ-B); Zakon o 
lokalni samoupravi (Ur.l. RS 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 
40/12 – ZUJF); 
Dolgoročni cilji so skrb za okolje, predvsem za zmanjševanje onesnaževanja okolja izvajanje 
operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda.  
 

Predvideni odhodki na tem programu znašajo 3.134.157,14 € kar predstavlja 37,53 % celotnih 
odhodkov predloga proračuna za leto 2016. 
 

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  glavnega programa je izgradnja kanalizacije, ki se zaključujejo na čistilnih 
napravah. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200649&stevilka=2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200666&stevilka=2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006112&stevilka=4745
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200733&stevilka=1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200857&stevilka=2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200870&stevilka=3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201248&stevilka=2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199830&stevilka=1224
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006127&stevilka=5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201038&stevilka=1847
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201157&stevilka=2638
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20042&stevilka=64
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200441&stevilka=1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200857&stevilka=2417
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2418
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200661&stevilka=2567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200763&stevilka=3416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007117&stevilka=5855
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200832&stevilka=1223
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20108&stevilka=254
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15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki  predlagani 

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 76.045,02 € in sicer za sanacijo odlagališč odpadkov v višini 6.724,92 €, 
za regijsko odlagališče odpadkov – KoCeROD v višini 68.923,52 €, ter stroške pobiranja taks in 
vodenje investicij v višini 396,58 €. 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in naprav. Dolgoročni cilji 
so gradnja kanalizacijskih sistemov ter stroški pobiranja taks. Kratkoročni izvedbeni cilj je 
realizacija izvajanja investicij na podlagi letnega plana. 
 
Predvidena višina zajema stroške pobiranja taks in vodenja investicij JKP Radlje v višini 10.000,00 
€, obnovo komunalne ureditve stanovanjske gradnje na Hmelini v višini 1.963,54 €, izgradnjo 
komunalne infrastrukture MS4-2.faza v višini 553.557,18 €. 
 

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 cilj programa je zagotavljanje zdrave pitne 
vode vsem občanom. 
 
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

Podprogram vključuje sredstva za oskrbo z vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih vod. 
Dolgoročni cilj je izvedba projekta odvajanja in čiščenja odpadnih voda z čistilno napravo ter 
oskrba s pitno vodo. Kratkoročni izvedbeni cilj je izvajanje investicije na podlagi letnega plana. 
 
Predvidena sredstva na tem programu so 2.492.591,40 € in sicer za odškodnine kmetom 
vodovarstveno območje je predvideno 10.000 €. Za pomoč pri sofinanciranju izgradnje 
individualnih vodovodov, so predvideni odhodki v višini  1.000,00 €.  Za oskrbo s pitno vodo v 
porečju Drave 3. sklop so predvidena sredstva v višini 2.427.672,56 €  . Predvideni so tudi odhodki 
za  ureditev vodnih brežin v višini 33.320,84 €. 
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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 imenovanju in 
evidentiranju naselij, ulic in stavb (Ur.l. SRS 5/80, 42/86 Ur.l. RS 8/90, 25/08-ZDOIONUS): Zakon o 
evidentiranju nepremičnin (Ur.l. RS 47/06, 65/07 Odl.US: U-I-464/06-13, 79/12); Zakon o temeljni 
geodetski izmeri (Uradni list SRS, št. 16/74, 23/76 in 42/86); Zakon o urejanju prostora (Ur.l. RS 
110/02 (8/03 popr.) 58/03-ZZK-1, 33/07-ZPNačrt, 108/09-ZGO-1C, 79/10 Odl.US: U-I-85/09-8, 
80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.)); Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS 102/04-UPB1 (14/05 popr.), 
92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US: U-I-150/04-19, 120/06 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/07, 
57/09 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl.US: U-I-165/09-34, 
57/12);  Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 
112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12); Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 
38/10-ZUKN, 57/11); Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Ur.l. SRS, 
št. 34/84, Ur.l. SFRJ, št. 83/89, SRS, št. 5/90, Ur.l. RS 26/90, 10/91, 17/91-I-ZUDE, 13/93-ZP-G, 
66/93-ZP-H, 66/00 Odl.US: U-I-48/97-12, 61/02 Odl.US: U-I-54/99-14, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-
A); Stanovanjski zakon (Ur.l. RS 69/03 SZ-1, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 9/07 Odl.US: P-31/06-4, 
18/07 Skl.US: U-I-70/04-18, 45/08-ZVEtL, 57/08, 90/09 Odl.US: U-I-128/08-23, Up-933/08-18, 
62/10-ZUPJS, 56/11 Odl.US: U-I-255/09-14, 87/11, 40/12-ZUJF); Zakon o stavbnih zemljiščih (Ur.l. 
RS 44/97, 98/99 Odl.US: U-I-308/97, 1/00 Odl.US: U-I-39/97, 67/02-ZV-1, 110/02-ZUreP-1 (8/03 
popr.), 110/02-ZGO-1); Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 
79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 40/12 – ZUJF). 
Dolgoročni cilji so postavitev strategije urejanja prostora in na njeni osnovi noveliranje 
prostorskih planskih aktov, prilagajanje planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v 
prostoru z izdelavo potrebnih študij in projektov. 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. 25/06 – uradno prečiščeno besedilo). 
 
Predvidena sredstva na tem programu so 543.424,96 € in predstavljajo 6,51 % celotnih odhodkov 
predloga proračuna za leto 2016. 

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. 
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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 27.014,84 €, s 
katerimi bomo izvajali geodetska dela za potrebe občine, kot so odmere cest, postopki ureditve 
mej  in  parcelacij. 
 
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave  

Podprogram zajema dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev. Dolgoročni 
cilj nadzor na področjih varstva okolja, urejenost naselij, ravnanje z odpadki, ravnanje s plodno 
zemljo, javne poti in druge prometne površine, zelene in druge javne površine, objekti in naprave, 
vodni viri potoki in jarki, oskrba naselij z vodo, označevanje cest, ulic, trgov, naselij in zgradb, 
reklamni napisi in plakatiranje, tržni red, pokopališki red. Kratkoročni izvedbeni cilj je zagotoviti 
sorazmerni delež za delo komunalnega inšpektorja, ki je zaposlen pri organu skupne občinske 
uprave Medobčinski inšpektorat Koroške s sedežem v Dravogradu.  
 
Predvideni so odhodki za delovanja  komunalnega inšpektorja in Medobčinskega inšpektorata 
Koroške v letu 2016, ki zajemajo stroške dela, materialne stroške, najem poslovnih prostorov, 
vozila in spremljajočih strokovno tehničnih del v višini 17.581,49 €.  
 
16029003 Prostorsko načrtovanje  predlagani  

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 
določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnova gospodarske 
javne infrastrukture lokalnega pomena. Kratkoročni izvedbeni cilj je izvedba občinskega 
prostorskega načrta, priprava projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o 
graditvi objektov ter strategija občine. 
 
Sredstva na tem podprogramu so predvidena v višini 21.941,20 € in sicer za prostorsko 
načrtovanje 16.941,20 € in za projektno dokumentacijo v višini 5.000,00 €. 
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1603  Komunalna dejavnost  

Glavni program načrtuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za 
rekreacijo in druge komunalne dejavnosti. Dolgoročni izvedbeni cilj 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. 25/06 – uradno prečiščeno besedilo). 
 
 
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 urejanje in čiščenje pokopališč ter na podlagi plana nujna vzdrževalna dela na 
poslovilnih objektih. 
 
Predvideni odhodki  za vzdrževanje grobnice Zuppanc so predvideni v višini 500,00 €.     Predvideni 
so tudi odhodki urejanja in vzdrževanja pokopališč  v višini 4.061,50 €.  
 
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 obstoječih objektov in izvedba letnega načrta gradnje po načrtu 
razvojnih programov. 
 
Na postavki za objekte za rekreacijo predvidevamo odhodke, ki jih bomo namenili za vzdrževanje 
športnih objektov v višini 53.057,38 €, za investicijo v travnato površino za vadbo v višini 36.000,00 
€, investicija  v nogometno igrišče HAT TRICH (umetna masa) v višini 48.041,08 €, projekt bo 
sofinanciran s strani Fundacije za šport.  
 
16039005  Druge komunalne dejavnosti 
Predvidena sredstva na tem programu znašajo 234.327,47 €. Sredstva v višini 34.727,47 € so 
namenjena za  druge komunalne zadeve  najemnine DEM, odvoz smeti, druge komunalne storitve, 
čiščenje javnih površin in pokrivanje izgube iz preteklih let in 199.600,00 € za delovanje JP 
Kanalizacija in čistilna naprava Radlje. 
 

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, gradnja 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. 
 
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 

Podprogram vključuje gradnjo, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službeno 
najemnih stanovanj, nakup gradnja in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje 
stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. Dolgoročni cilji so zagotavljanje odplačevanja 
dolgoročnega kredita pri stanovanjskem skladu, zagotavljanje stroškov upravljanja in rednega 
vzdrževanja občinskih stanovanj. Kratkoročni izvedbeni cilji mesečno izstavljanje položnic za 
najemnine, vzdrževalna dela in obnove po letnem planu, zagotovitev sredstev za rezervni sklad. 
 
Sredstva v višini 60.900,00 € so namenjena za upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti Občine 
Radlje ob Dravi. 

1606  Upravljanja in razpolaganja z zemljišči 

Glavni program 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 

Podprogram zajema stroške nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč. 
Dolgoročni cilji so zagotavljanje zemljišč, ki so potrebna za izvedbo načrtovanih investicij. 
Kratkoročni izvedbeni cilji so nakup zemljišč po letnem planu. 
 
Odhodki za  nakup zemljišč so  v letu 2016  predvideni  v višini 40.000,00 €. V prilogi  letnega 
načrta pridobivanja in razpolaganja s  stvarnim premoženjem so podrobno navedena zemljišča. 
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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 (Ur.l. RS 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 
58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF); Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (Ur.l. RS 72/06-UPB3, 114/06-ZUTPG, 91/07, 71/08 Skl.US: U-I-163/08-7, 76/08, 
118/08 Skl.US: U-I-163/08-12, 47/10 Odl.US: U-I-312/08-31, 62/10-ZUPJS, 87/11, 40/12-ZUJF); 
Zakon o lekarniški dejavnosti (Ur.l. RS 36/04-UPB1). 
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.  
 
Za zdravstveno varstvo je v letu 2016 predvidenih 93.497,76 € in predstavljajo 1,12 % vseh 
odhodkov predloga proračuna za leto 2016. 
 

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 25.328,52 €, obvezno 
zdravstveno zavarovanje občanov predvideni odhodki so v višini 59.947,84 € in dodatno 
zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov v višini 1.120,00 €.  
 
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 7.101,40 €.  
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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  (Ur.l. RS 77/07-UPB1, 56/08, 94/09 Odl.US: U-I-278/07-17, 4/10, 
20/11, 100/11 Odl.US: U-I-210/10-10); Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS 16/08-ZVKD-
1); Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur.l. RS 30/06); Zakon o 
vojnih grobiščih (Ur.l. RS 65/03, 72/09); Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS 87/01 – ZKnj-1, 96/02-
ZUJIK); Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Ur.l. RS 1/96, 22/00-
ZJS, 29/10-ZJSKD); Zakon o medijih (Ur.l. RS 110/06-UPB1, 36/08-ZPOmK-1, 77/10-ZSFCJA, 90/10 
Odl.US: U-I-95/09-14, Up-419/09-15, 87/11-ZAvMS, 47/12); Zakon o društvih (Ur.l. RS 64/11-
UPB2); Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti ( Ur.l. SRS, št. 15/76, Ur.l. SRS, št. 42/86, 5/90, 
Ur.l. RS 10/91, 22/91, 17/91-I-ZUDE, 13/93-ZP-G, 66/93-ZP-H, 29/95-ZPDF, 59/02-ZJZ, 60/05-ZJZ-
A, 14/07-ZVS, 46/10 Odl.US: U-I-92/07-23); Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih (Ur.l. RS 
65/94); Zakon o športu (Ur.l. RS 22/98, 97/01-ZSDP, 27/02 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/02-ZGO-1, 
15/03-ZOPA). 
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 2016 so predvidena sredstva za program kultura, šport in nevladne organizacije v višini 
423.362,42 €, kar predstavlja 5,7 % vseh odhodkov predloga proračuna za leto 2016. 
 

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, zagotovitev 
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sredstev za vzdrževanje sakralnih spomenikov, označevanje spomenikov. Predvideni odhodki so 
v višini 29.257,24  €. 
 
18029001   Premična kulturna dediščina    

Podprogram vključuje strokoven pregled in zaščito premične kulturne dediščine ter dejavnost 
javnih zavodov za upravljanje z dediščino lokalnega pomena. Dolgoročni cilj je zbiranje, varovanje, 
prezentacija in popularizacija železarske, rudarske in druge tehnične dediščine, etnološke 
dediščine in lokalno značilne ljudske kulture, zbiranje umetnostnega in kulturno zgodovinskega 
gradiva starejših obdobij, s posebnim poudarkom na varovanju predmetov arheološke dediščine 
ter sistematičnega raziskovanja in izpopolnjevanja zbirk novejše zgodovine. Kratkoročni 
izvedbeni cilj je odkup zbirke igrač, izdelane in narejene po spominu, ki je razstavljena v muzeju 
Radlje. 
Predvideni dohodki za odkup muzealij Majde Sušek so predvidene v višini 3.000,00 €: Predvideni 
so še odhodki v višini 500,00 € za morebitne prijave na raznih razpisih. 
 

1803 Programi v kulturi  

Glavni program vključuje sredstva za knjižničarstvo, založniško dejavnost, umetniške programe, 
ljubiteljsko kulturo ter druge programe v kulturi. 
 
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 87/01, 96/02-ZUJIK); 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS 77/07-UPB1, 56/08, 94/09 Odl.US: U-
I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 Odl.US: U-I-210/10-10); Uredba o osnovnih storitvah knjižnic 
(Ur. l. RS , št. 29/03), Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. 
RS št. 73/03); 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  za sofinanciranje Knjižnice 
Radlje ob Dravi za plače, nakup knjig in druge opreme ter zagotovitev novih prostorov knjižnice v 
središču Radelj. Prednostni cilji delovanja Knjižnice Radlje ob Dravi na območju občin Radlje ob 
Dravi, Muta, Vuzenica, Podvelka in Ribnica na Pohorju so usmerjeni v reševanje kadrovskega 
primanjkljaja s skupnim iskanjem alternativnih oblik zaposlitve, zagotavljanje ustreznih knjižničnih 
prostorov in opreme, oblikovanju takšne knjižnične zbirke, ki bo ustrezala standardom tako po 
vsebini, obsegu in aktualnosti, doseganje standarda včlanjenega prebivalstva, postopno 
povečanje odpiralnega časa vseh krajevnih knjižnic in do leta 2017 doseganje odprtosti po 
standardih. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200296&stevilka=4807
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200777&stevilka=4066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200856&stevilka=2344
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200994&stevilka=4052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20104&stevilka=129
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201120&stevilka=822
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011100&stevilka=4259
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Za dejavnost knjižnice so namenjena sredstva v višini 107.022,08 €, za začetek obnove in 
energetske sanacije poslovne stavbe za knjižnico in galerijo so predvidena sredstva v višini 
21.839,00 in za nakup knjig v višini  10.000,00 €. 
 
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. 
 
Postavka planira sredstva v višini 14.137,05 € za Javni sklad ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za 
programe, zaposlenega strokovnega delavca višini 3.721,05 € ter za programe kulturnih društev 
v višini 26.601,14 €.  
 
18039005   Drugi programi v kulturi 

Program zajema tradicionalne 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 kultur, izvedba prireditev, ki so turistično in 
športno zanimivi za domačine in obiskovalce občine, ter ohranjanje tradicionalnih programov in 
prireditev o občinskem prazniku. 
Sredstva v višini 101.685,37 € so predvidena za prireditve izvedene ob občinskem prazniku Občine 
Radlje ob Dravi v višini 31.692,95 €, za Forum slovanskih kultur 11.161,00 € ter drugih prireditev 
v višini 58.831,42 €. 

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, starejše in invalidne osebe. Kratkoročni izvedbeni cilji so namenska poraba 
sredstev na javnem razpisu, starejšim osebam omogočiti večjo mobilnost, sofinanciranje 
poletnega tabora za otroke iz rejniških in socialno ogroženih družin, varne točke. 
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Predvideni so odhodki v višini 42.667,05 € za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih programov 
društev, sofinanciranje raznih društev in organizacij. 
 

PP Programi drugih posebnih skupin Vrednost v €

00180400 Sof. zdrav.programi društev 8.025,23

0180410 Sofinanciranje raznih društev in organizacij 9.611,71

0180430 Občina po meri invalidov 5.861,61

0180432 Otrokom prijazno Unicefovo mesto 1.818,50

0180433 Starosti prijazna občina 8.500,00

0180434 Mladim prijazna občina 3.350,00

0180435 Marenberški mladinski lokalni svet 5.000,00

180438 Summer fest 500,00

SKUPAJ 42.667,05  
 

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 trženjem 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 
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 
dodelijo na podlagi javnega razpisa in izvedbe letnega plana dela. Predvideni odhodki so  v višini 
52.594,63 €, odhodki za zaposlenega delavca športne zveze so  predvideni v višini   9.181,81 €,  
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 €. 
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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 (Ur.l. RS 16/07-UPB5, 101/07 Odl.US, 36/08, 
22/09 Odl.US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl.US: U-I-356/07-13, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.), 
16/10 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/10 Odl.US: U-I-312/08-31, 20/11, 34/11 Odl.US: U-I-205/10-23, 
40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D); Zakon o vrtcih (Ur.l. RS 100/05-UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 
62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF); Zakon o osnovni šoli (Ur.l. RS 81/06-UPB3, 102/07, 107/10, 
87/11, 40/12-ZUJF); Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur.l. RS 58/11-ZUOPP-1); 
Zakon o glasbenih šolah (Ur.l. RS 81/06-UPB1); Zakon o izobraževanju odraslih (Ur.l. RS 110/06-
UPB1); Zakon o gimnazijah (Ur.l. RS 1/07-UPB1); Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS 94/07 – 
UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 40/12 – ZUJF). 
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 1.747.027,81 € kar predstavlja 20,92 % celotnih 
odhodkov predloga proračuna za leto 2016. 

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 okviru EKO VRTCA, poglabljanje vsebin s področja spodbujanja otrokovih kompetenc 
za vseživljenjsko učenje – predvsem govornih kompetenc, naravoslovje v vrtcu, lažji prehod iz 
domačega okolja v vrtec, fleksibilno organizacijo časa in prostora v vrtcu in v povezavi z šolo, 
aktivno in razgibano sodelovanje s starši. 
 
19029001  Vrtci 

Podprogram vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok 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. Kratkoročni izvedbeni cilj je  spremljanjem 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.  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200716&stevilka=718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007101&stevilka=5026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200836&stevilka=1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200922&stevilka=869
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200955&stevilka=2719
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200958&stevilka=2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201016&stevilka=698
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201047&stevilka=2363
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201120&stevilka=821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201134&stevilka=1661
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005100&stevilka=4349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200825&stevilka=911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200998&stevilka=4285
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201036&stevilka=1737
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201062&stevilka=3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201094&stevilka=4935
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200681&stevilka=3535
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007102&stevilka=5073
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010107&stevilka=5585
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3727
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201158&stevilka=2714
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200681&stevilka=3536
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006110&stevilka=4673
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20071&stevilka=2


 

48 
 

 
Predlog proračuna za leto 2016 

 

  

 
Občina Radlje ob Dravi 

 

  

Sredstva so planirana v višini 676.384,40 € in so namenjena za dejavnost in vzdrževanje vrtca 
Radlje, subvencioniranje vzgojnin zunanjim vrtcem, sofinanciranje bolnišničnega oddelka Splošne 
bolnišnice v Slovenj Gradec. 
 

 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 iskanje 
možnosti za učinkovitost opravljanja nalog z racionalno izrabo virov in kadrov, ki bo  nudila 
organizacijsko vzdržnost sistema ob upoštevanju enotnih standardov za zaposlene in učence. 
Kratkoročni izvedbeni cilji so realizacija finančnega načrta osnovnih šol in enot s prilagojenim 
programom. 
 
Sredstva v višini 91.513,79 € zajemajo materialne stroške, šolska tekmovanje, projektno delo 
OŠ, stroške OŠ Enote s prilagojenim programom Muta in stroške Tretje OŠ Slovenj Gradec. 
 
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 20.773,49 € zajemajo prehrano, potne stroške delavcev in materialne stroške 
Glasbene šole Radlje ob Dravi. 
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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 mladine, pridobivanje raznih 
kompetenc uporabnih v vsakdanjem življenju za vse generacije, medgeneracijski programi. 
Kratkoročni izvedbeni cilji so realizacija plana Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi. 
 
Predlagani so odhodki v višini 625.091,75 € in sicer za sofinanciranje  Zavoda za šport, kulturo 
turizem in mlade Radlje ob Dravi  v višini 211.800,00 €, za delovanje zavoda, stroške dela 
zaposlenih  in  materialne stroške,  za Mladinski kulturni center s Hotelom Radlje v višini 29.451,70 
€,  za najemnino športne dvorane in stroškov obratovanja v višini 343.025,00 €, za vzdrževanje 
ostalih športnih objektov 35.815,05 €, ter za turizem TIC v višini 5.000,00 €. 
 

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 348.500,00 € predstavljajo sofinanciranje zimske in letne šole v naravi ter 
regresiranje prevozov učencev.  
 
19069002  Pomoči v srednjem šolstvu  

Odhodki v višini 354,62 € so namenjeni Gimnaziji Ravne na Koroškem za projekt MRK. 
 
19069003    Štipendije      

Sredstva v višini 5.183,25 € so predvidena za občinske štipendije za nadarjene, v skladu s 
pravilnikom.  
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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 (Ur.l. RS 3/07-UPB2 (23/07 popr., 
41/07 popr.), 122/07 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12); Stanovanjski 
zakon (Ur.l. RS 69/03 SZ-1, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 9/07 Odl.US: P-31/06-4, 18/07 Skl.US: U-I-
70/04-18, 45/08-ZVEtL, 57/08, 90/09 Odl.US: U-I-128/08-23, Up-933/08-18, 62/10-ZUPJS, 56/11 
Odl.US: U-I-255/09-14, 87/11, 40/12-ZUJF); Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju 
pokopališč (Ur.l. SRS, št. 34/84, Ur.l. SFRJ, št. 83/89, SRS, št. 5/90, Ur.l. RS 26/90, 10/91, 17/91-I-
ZUDE, 13/93-ZP-G, 66/93-ZP-H, 66/00 Odl.US: U-I-48/97-12, 61/02 Odl.US: U-I-54/99-14, 110/02-
ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A); Zakon o Rdečem križu Slovenije ( Ur.l. RS 7/93, 79/10); Zakon o lokalni 
samoupravi (Ur.l. RS 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 40/12 – 
ZUJF). 
Dolgoročni cilji so preprečevanje revščine in socialne izključenost, ljudem s posebnimi potrebami, 
zagotavljanje ustreznih pogojev za bivanje pomoči potrebnim, zagotavljanje subvencij za 
stanarine. 
Predvideni odhodki na tem programu znašajo 254.143,45 €, kar znaša 3,04 % celotnih odhodkov 
predloga proračuna za leto 2016. 

2002 Varstvo otrok in družine   

20029001 Drugi programi v pomoč družini 
Predvidena so sredstva v višini 7.380,00 € prispevek in darilo ob rojstvu otroka. 

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 duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Cilji programa so 
preprečevanje revščine in socialne izključenosti ljudi s posebnimi potrebami, zagotavljanje 
posebnih pogojev za bivanje. 
 
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 20.406,48 € 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 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20073&stevilka=100
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20071207
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20072284
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007122&stevilka=6200
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201061&stevilka=3350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201062&stevilka=3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2404
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200369&stevilka=3312
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200418&stevilka=776
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200647&stevilka=2024
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20079&stevilka=404
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200718&stevilka=841
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200845&stevilka=1981
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200857&stevilka=2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200990&stevilka=3938
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201062&stevilka=3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201156&stevilka=2619
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3719
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www2.gov.si/zak/zak_vel.nsf/zakposop/1991-01-0599?OpenDocument
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199313&stevilka=587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199366&stevilka=2401
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200066&stevilka=3070
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200261&stevilka=2956
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20042&stevilka=64
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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 2 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 pomoč starejšim osebam, ki to potrebujejo. 
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 prizadete občane v splošnih in 
posebnih socialnih zavodih,  domovih upokojencev in domovih za prizadete so predvideni v višini 
143.521,85 €. 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.  
 
Center za socialno delo Radlje ob Dravi za pomoč na domu izvaja za naše občane zakonsko nalogo 
občine, predpisano v Zakonu 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  
36.919,01 €. 
 
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih  

Podprogram vključuje enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti in pomoč pri 
uporabi 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 in šolskih potrebščin, prispevki za novorojence, 
subvencije najemnin. 
 
Sredstva v višini 42.833,11 € so namenjena za enkratne denarne pomoči in šolske potrebščine 
socialno ogroženih, ter subvencioniranje najemnin. Enkratne socialne pomoči namenimo 
občanom, v skladu z veljavnim pravilnikom. 
 
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Podprogram vključuje sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Dolgoročni cilj je zagotavljanje 
višjih finančnih sredstev za programe socialno-humanitarnih organizacij. Kratkoročni izvedbeni 
cilj je zagotovitev sredstev na podlagi finančnega plana za dejavnost RK OO Radlje ob Dravi. 
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Sredstva v višini 3.083,00 € so namenjena RK OI  Radlje ob Dravi za delo zaposlenega delavca,  
materialne stroške delovanja RK. 
 

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. 
 
Predlagani odhodki znašajo 104.398,50 € kar znaša 1,25 %  odhodkov predloga proračuna za leto 
2016. 

2201  Servisiranje javnega dolga  

22019001  Obveznosti iz naslova financiranja domačega zadolževanja  

Podprogram vključuje sredstva za odplačilo obresti dolgoročnih kreditov in stroškov  kreditiranja  
v višini 104.398,50 €. 
 
 

23   INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

23026001 Rezerva občine 

V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski 
sklad. Sredstva proračunske  rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic 
naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, 
žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge 
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 
 
V predlogu proračuna za leto 2016 je predvidenih 30.000,00 € sredstev proračunske rezerve. 

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 2016 predvidenih 3.000,00 €. 
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RAČUN FINANCIRANJA 

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 za vodohram Radlje 1.717,94 €

2. Dolgoročni investicijski kredit Banke Koper 9.996,00 €

3. Dolgoročni investicijski kredit Banke Koper 86.666,64 €

4. Dolgoročni investicijski kredit NLB 33.333,36 €

5. Dolgoročni investicijski kredit odkup hotela Banke Koper 47.844,12 €

6. Dolgoročni investicijski kredit upravljanje z dolgom BK 25.463,64 €

7. Dolgoročni kredit - stanovanjski sklad 17.046,48 €

8. Dolgoročni investicijski kredit - SID banka 42.656,71 €

9. Dolgoročni investicijski kredit Delavska hranilnica 46.266,72 €

10. Dolgoročni investicijski kredit Delavska hranilnica 31.415,52

11. Likvidnostni kredit Hypo Alpe Adria Bank 1.389.842,28

12. Likvidnostni kredit Delavska hranilnica 282.213,60

SKUPAJ  2.014.463,01  
 
Odhodki za odplačila  glavnice iz naslova dolgoročnih kreditov poslovnim bankam so predvideni v 
višini 342.407,13 €. Občina Radlje ob Dravi se je decembra leta 2015 na podlagi soglasja 
Ministrstva za finance zadolžila za investicije, predvidene v proračunu, za sredstva sofinanciranja 
investicij iz proračuna Evropske unije v višini 1.672.055,89 €. 
 
 
 
 
 
          
                                                   mag. Alan Bukovnik 
         Ž  U  P  A  N 
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OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
 

 

V obrazložitvi sprememb predloga proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2016,  za drugo 
obravnavo, so pojasnjene samo razlike med prvim in drugim branjem predloga proračuna za 
leto 2016. V gradivu »Obrazložitev predloga proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2016«  so 
spremembe upoštevane. 
 
 
OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA 

 

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
PRIHODKI 
Skupni prihodki predloga proračuna za leto 2016 so ocenjeni v višini 10.309.769,20 €. Prihodki 
so se glede na prvotno predložen predlog zvišali za 1,24 % oziroma za 2.002.615,02 €. 
 

Zap. Vrsta Rebalans II. Proračun 2016 Proračun 2016

štev. prihodkov 2015 splošna razprava druga obravnava

1. Davčni prihodki (70) 4.419.597,20 3.919.525,50 4.069.273,50

2. Nedavčni prihodki (71) 1.594.818,55 2.022.835,77 2.022.835,77

3. Kapitalski prihodki (72) 80.176,66 180.000,00 180.000,00

4. Prejete donacije (73) 46.538,11 34.020,54 34.020,54

5. Transferni prihodki (74) 2.457.986,42 2.460.179,50 4.003.639,37

SKUPAJ 8.599.116,94 8.616.561,31 10.309.769,18  
 
Struktura prihodkov se je spremenila v korist davčnih in transfernih prihodkov. Glede na splošno 
razpravo so se povišali davčni prihodki na podlagi izračuna dohodnine Ministrstva za finance. 
Transferni prihodki so se povišali zaradi sredstev sofinanciranja investicij iz proračuna EU v višini 
1.672.055,89, ki bi morala biti izplačana v letu 2015 in so se izplačila premaknila v leto 2016, na 
podlagi izračuna finančne izravnave Ministrstva za finance so se ta znižala za 128.596,00 € in 
znašajo 222.546,00 €. 
 
 
ODHODKI 
Skupni odhodki proračuna za leto 2016 so ocenjeni v višini 8.351.321,48 €. Odhodki so se glede 
na prvotno predložen predlog zvišani za 0,5 % oziroma za 44.167,30 €. 
 
V strukturi odhodkov so se povišali,  glede na splošni razpravi proračuna za leto 2016, tekoči 
transferi v znesku 43.167,30 € in za 1.000,00 € investicijski odhodki. 
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Zap. Vrsta Rebalans II. Proračun 2016 Proračun 2016

štev. odhodkov 2015 splošna razprava druga obravnava

1. Tekoči odhodki (40) 2.319.928,64 1.734.121,22 1.734.121,22

Plače in drugi izdatki zaposlenih 387.627,29 261.236,56 261.236,56

Prispevki delodaj.za socialno varnost 54.530,47 40.524,91 40.524,91

Izdatki za blago in storitve 1.750.403,64 1.284.096,51 1.284.096,51

Plačila domačih obresti 98.802,50 101.898,50 101.898,50

Rezerve 28.564,74 46.364,74 46.364,74

2. Tekoči transferi (41) 2.758.863,65 2.765.001,21 2.808.168,51

Subvencije 88.487,66 25.795,80 25.795,80

Transferi posam.in gospodinjstvom 1.296.938,57 1.280.485,27 1.280.485,27

Transferi nepridob.organ.in ustanovam 215.536,51 220.021,31 220.021,31

Drugi tekoči domači transferi 1.157.900,91 1.238.698,83 1.281.866,13

3. Investicijski odhodki (42) 3.677.581,10 3.616.615,69 3.617.615,69

Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.677.581,10 3.616.615,69 3.617.615,69

4. Investicijski transferi (43) 140.944,00 191.416,06 191.416,06

Inv.transferi pravnim in fiz.os. 130.944,00 167.469,41 167.469,41

Inv.transferi proračunskim uporabnikom 10.000,00 23.946,65 23.946,65

SKUPAJ 8.897.317,39 8.307.154,18 8.351.321,48

 
 
Tekoči transferi (41) 
Zvišali so se odhodki za tekoče transfere v višini 43.167,30 €. 
 
Investicijski odhodki (42) 
Zvišali so se investicijski odhodki v višini 1.000,00 € 
 
 
 
RAČUN FINANCIRANJA 
 
Odplačilo domačega dolga (550) se nanaša na odplačila glavnic najetih dolgoročnih kreditov pri 
poslovnih bankah v višini 2.014.463,01 € in je povečan za najete kredite v letu 2015. Glede na 
prvotno predložen proračun se je odplačilo dolga povečalo za 1.672.055,88 € in sicer za najeta 
likvidnostna kredita za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna EU.  
 
 
OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
Dodala se je postavka 0130397 JP 846611 SVETI TRIJE KRALJI v znesku 1.000,00 €. 
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19 IZOBRAŽEVANJE 
  
S planom se je uskladila postavka 19021 BOLNIŠNIČNI ODDELEK VRTCA in sicer na znesek 
1.747,89 € in postavka 19043 TRETJA OŠ SLOVENJ GRADEC na znesek 634,69 €. 
 
Povišala se je postavka 19053 MLADINSKI KULTURNI CENTER S HOTELOM RADLJE iz predvidenih 
4.500,00 € na 29.451,70 €, ter postavka 19054 ŠKTM-ŠPORTNA DVORANA iz predvidenih 
323.525,00 € na 343.025,00 €. 
 
 
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
 
Postavka 22012 POSLOVNE BANKE je predvidena v višini 1.985.702,59 €. 
Občina Radlje ob Dravi se je decembra leta 2015 na podlagi soglasja Ministrstva za finance 
zadolžila za investicije, predvidene v proračunu, za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna 
Evropske unije v višini 1.672.055,89 €. 
 
 
 
Ustrezno smo uskladili Načrt razvojnih programov za leto 2016 – 2019 s predlogom proračuna 
občine. 

















Predlog 
OBRAZLOŽITVE  

 NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE RADLJE OB DRAVI 
 2016 - 2019 

 
 
Načrt razvojnih programov ( v nadaljevanju NRP) je obvezno sestavni del proračuna občine. 

Predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža politiko občine na področju 

investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta in sicer od 2016-2019, 

oziroma do zaključka projekta. Načrt razvojnih programov predstavlja razvojne naložbe in 

projekte v občini.  

NRP je zelo pomemben dokument, saj predstavlja osnovo za sprejetje programov, ki se bodo 

sofinancirali iz sredstev državnega proračuna in iz evropskih sredstev. V NRP so vključeni 

projekti, ki niso v naprej in direktno določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko 

občine. S tem dokumentom pa se v proračunsko načrtovanje vnaša komponenta 

dolgoročnega načrtovanja. 

V skladu z Zakonom o javnih financah se v Načrtu razvojnih programov izkazujejo celotne 
vrednosti projektov z vsemi viri financiranja v prihodnjih štirih letih- načrtovani izdatki 
proračuna za investicije in državne pomoči , ki so prikazani po : 
- posameznih projektih ali programih, 
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun v prihodnjih 

letih in 
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov. 
 

Načrt razvojnih programov se letno dopolnjuje po področjih proračunske porabe in 

projektih, ter usklajuje za preteklo obdobje z dejansko realizacijo.  

Vključenost investicijskih izdatkov v načrt razvojnih programov občine je pomembna z vidika 
sofinanciranja investicij iz državnega proračuna. V načrt razvojnih programov se uvrščajo tudi 
državne pomoči, ki so izdatki občine in ki pomenijo korist za prejemnika pomoči, ter mu tako 
zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje oziroma 
sofinanciranje programov, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev (subvencije, 
poroštva…). 
 

V nadaljevanju sledijo obrazložitve projektov in aktivnosti Občine Radlje ob Dravi za obdobje 

2016-2019. 

Vse investicije, ki so financirane samo iz občinskega proračuna Občine Radlje ob Dravi in je 
zanje potrebno po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06 in 54/10), pripraviti Dokument 
identifikacije investicijskega projekta (DIIP), se šteje NRP in obrazložitve k NRP-ju, kot izvlečki 
iz DIIP-a. S potrditvijo NRP- ja so tako potrjeni tudi DIIP- i za te investicije.  
 
 
 



 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 
 

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE RADLJE OB DRAVI 
Sofinancira Ministrstvo za infrastrukturo v okviru Operativnega programa za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Predmet javnega razpisa ministrstva je 
dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam ali konzorcijem več občina za izdelavo 
Celostne prometne strategije iz naslova področja ukrepov trajnostne mobilnosti. Znesek 
sofinanciranja je 85%.  Skupna vrednost projekta je 71.765 EUR, od tega predstavljajo 
sredstva EU 50.000,00 EUR. 
 

AKTIVNOSTI SKUPNE PROMOCIJE KOROŠKE 
S ciljem izboljšanja prepoznavnosti in dviga kazalcev turistične uspešnosti Koroške regije ter 
na podlagi izkazanih potreb in s strani ponudnikov turističnih storitev ter lokalnih skupnosti 
podanih pobud za izvajanje skupnih marketinških aktivnosti, predlagajo na Regionalni 
razvojni agenciji Koroška d.o.o. izvedbo skupnega programa aktivnosti promocije Koroške 
regije v Sloveniji in na izbranih tujih trgih. 
Aktivnosti bodo okvirno zajemale predstavitve na turističnih sejmih in borzah, oglaševanja na 
spletu in v klasičnih medijih, izdelavo promocijskih materialov, izvedbe študijskih tur za 
predstavnike medijev in turističnih agencij. Predvideno je aktivno vključevanje v programe 
Slovenske turistične organizacije in drugih združenj.  
 

MREŽA KOLESARSKIH POTI V REGIJI 
Projekt je opredeljen, kot prioritetni projekt v regiji za programsko obdobje 2014-2020. 
Celovit projekt vključuje že obstoječi projekt »Dravska kolesarska pot« v katerega so 
pogodbeno že vključene občine Dravske doline (brez Občine Ribnica na Pohorju). Pri 
projektu sodeluje Regionalna razvojna agencija Koroška d.o.o. 
 

ZAMENJAVA TABEL NA VSTOPU V KOROROŠKO REGIJO 
Problematiko dotrajanosti pozdravnih turističnih tabel Koroška na vstopih v regijo je Svet 
Koroške regije obravnaval na svoji seji v marcu leta 2015. Gre za table, katerih postavitev je v 
začetku prejšnjega desetletja koordiniral takrat delujoči odbor za turizem pri GZS OZ 
Koroška, investicijo pa so financirale občine Koroške regije. V vmesnem času, so bile 
nekatere table odstranjene, druge poškodovane in nadomeščene z novejšimi, večina pa jih je 
v teh letih odslužila svojemu namenu in so v zelo slabem stanju.  
Na območju celotne statistične regije Koroške se bodo zamenjale table ob vstopu v regijo. 
Projekt vodi Regionalna razvojna agencija Koroška d.o.o.  
 

RAZVOJ NOVIH INOVATIVNIH TURISTIČNIH PRODUKTOV 
Projekt iz projektnih vsebin RRP Koroška 2014-2020, na podlagi dogovora za razvoj regije za 
obdobje 2016-2019, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020. Prednostna OS 3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za 
zeleno gospodarsko rast, Prednostna naložba OP Razvoj in izvajanje novih poslovnih 



modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo.  Kazalniki: inovativni produkti. Nosilec 
projekta RRA Koroška, Občina Radlje ob Dravi partner.  
 

IZGRADNJA IN SANACIJA OGREVALNIH SISTEMOV NA BIOMASO IN ALTERNATIVNE 
VIRE ENERGIJE 

Projekt iz projektnih vsebin RRP Koroška 2014-2020, na podlagi dogovora za razvoj regije za 
obdobje 2016-2019, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020. Prednostna OS 4. Trajnostna raba in proizvodnja energije in 
pametna omrežja, Prednostna naložba OP Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, 
ki izvira iz obnovljivih virov. Kazalniki: investicije v alternativne vire energije. Nosilec projekta 
Mestna občina Slovenj Gradec, Občina Radlje ob Dravi partner.  
 

E-MOBILNOST 
Projekt iz projektnih vsebin RRP Koroška 2014-2020, na podlagi dogovora za razvoj regije za 
obdobje 2016-2019, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020. Prednostna OS 4. Trajnostna raba in proizvodnja energije in 
pametna omrežja, Prednostna naložba OP Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste 
območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane 
mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. Kazalniki: nakup vozil na 
električni pogon in ustrezne vsebine. Nosilec projekta RRA Koroška, Občina Radlje ob Dravi 
partner. 
 

SEKUNDARNI VODI ZA ODVAJANJE ODPADNIH VODA 
Projekt iz projektnih vsebin RRP Koroška 2014-2020, na podlagi dogovora za razvoj regije za 
obdobje 2016-2019, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020. Prednostna OS 6. Boljše stanje okolja in biotske 
raznovrstnosti, Prednostna naložba OP 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. Kazalniki: izgradnja sekundarnih kanalizacijskih vodov. 
Nosilec projekta: JP KIČ Radlje ob Dravi, Občina Radlje ob Dravi je partner.  
 

SPODBUJANJE EKOSISTEMSKIH STORITEV IN VZPOSTAVITEV ZELENE 
INFRASTRUKTURE NA VAROVANIH OBMOČJIH V ZGORNJI DRAVSKI DOLINI 

Projekt iz projektnih vsebin RRP Koroška 2014-2020, na podlagi dogovora za razvoj regije za 
obdobje 2016-2019, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020. Prednostna OS 6. Boljše stanje okolja in biotske 
raznovrstnosti, Prednostna naložba OP Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter 
spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi 
infrastrukturami. Kazalniki: izgradnja zelene infrastrukture. Nosilec projekta: ZRSVN in RRA 
Koroška, Občina Radlje ob Dravi je partner.  
 
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001 Delovanje ožjih delov občin 
 

KRAJEVNA SKUPNOST REMŠNIK 
Gre za tekoče investicijsko vzdrževanje v prostore, ki jih uporablja krajevna skupnost. 
 



KRAJEVNA SKUPNOST SV. ANTON NA POHORJU 
Gre za tekoče investicijsko vzdrževanje v prostore, ki jih uporablja krajevna skupnost, 
 
0603 Dejavnost občinske uprave 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske             
uprave 

NAKUP OPREME OBČINSKA UPRAVA 
Planirana sredstva so namenjena nabavi najbolj potrebne opreme v občinski upravi. 
 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OPREMLJANJE ENOT CIVILNE ZAŠČITE 
Gre za opremljanje enot civilne zaščite z osebno in skupno reševalno opremo, skrb za 
ustreznost prostorov zaklonišča in skladišča, kjer se hrani oprema civilne zaščite.  
 

NABAVA GASILSKIH VOZIL 
Zajema stroške plačila gasilskih vozil PGD Vuhred in PGD Radlje ob Dravi. 
 

GRADNJA GASILSKEGA DOMA 
Planirana sredstva so namenjena za stroške investicije izgradnje gasilskega doma v Radljah 
ob Dravi. 
 

POŽARNA TAKSA (ZA GASILSKO OPREMO) 
Sredstva požarne takse so namenjena za nabavo gasilske opreme. 
 

REGIJSKI POLIGON ZA GASILCE 
Program zajema ukrepe za reševanje v primeru nesreč. Dolgoročni izvedbeni cilji so 
zagotovitev 17 poligonov za območje Slovenije, kjer se bodo izvajali treningi. Kratkoročni 
izvedbeni cilj je večja usposobljenosti gasilcev za nesreče. Kazalnik: Regijski vadbeni gasilske 
center v Radljah ob Dravi, ki bo služil za usposabljanje gasilcev iz društev v koroški statistični 
regiji. Priprava dokumentacije: 500,00 EUR. 
 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
 

RAZVOJNI PROGRAMI PODEŽELJA IN PROJEKT LEADER 
Za gradnjo rastlinskih čistilnih naprav je predvidenih 1.600,00 EUR. Program zajema 
prilagoditev odvajanja in čiščenja odpadne vode glede na zakonodajo Evropske unije.  
Dolgoročni cilji so v vzpostavitvi ustreznih objektov in vodov za čiščenje odpadne vode.     
Kratkoročno izvedljivi cilji so v postavitvi poligonov za samooskrbo za ekoremediacije, kot 
način podpore samooskrbi s peščenimi filtri za čiščenje odpadne vode ter vzpostavitve 
območij v Občini Radlje ob Dravi. Kazalniki: vzpostavitev treh testnih naravnih čistilnih 
objektov za čiščenje odpadne vode za terciarno uporabo.  
 
 



ODKUP, PRESTAVITEV IN OBMOVA KOZOLCA TOPLARJA 
Program zajema obnove in vzdrževanje objektov kulturne dediščine v Občini Radlje ob Dravi. 
Dolgoročni cilji so ohranjanje kulturne dediščine našim zanamcem. Kratkoročni izvedbeni cilji 
so vzdrževanje obstoječih kulturnih spomenikov v skladu z navodili Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine, Območne enote Maribor. Kazalnik: odkup, prestavitev in obnova kozolca, 
ki sedaj stoji na Maistrovi ulici.  Projekt je vreden v celoti 48.432 EUR, od tega je polovica 
sredstev zagotovljena iz programa Leader in predstavljajo EU sredstva.  
 

DOKONČANJE AVTOCAMPA 
Občina bo na območju Vodnega parka Radlje ob Dravi postavila objekt, ki bo predstavljal 
sanitarije in prostore za tuširanje za potrebe avtocampa. Kazalnik: funkcionalni objekt, ki bo 
zagotovil uporabo obstoječega camp prostora.  
Projekt je vreden v celoti 100.000,00 EUR, od tega je polovica sredstev zagotovljena iz 
programa Leader in predstavljajo EU sredstva. 
 

UREDITEV PROSTORA ZA KRAJ REMŠNIK ZA VARSTVO PRED NESREČAMI 
Program zajema obnove in vzdrževanje objektov kulturne dediščine v Občini Radlje ob Dravi. 
Dolgoročni cilji so ohranjanje kulturne dediščine našim zanamcem. Kratkoročni izvedbeni cilji 
so vzdrževanje obstoječih kulturnih spomenikov v skladu z navodili Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine, Območne enote Maribor. Kazalnik: obnova skednja. 
 

UREDITEV SOKOLSKEGA DOMA 
Program zajema obnove in vzdrževanje objektov kulturne dediščine v Občini Radlje ob Dravi. 
Dolgoročni cilji so ohranjanje kulturne dediščine našim zanamcem. Kratkoročni izvedbeni cilji 
so vzdrževanje obstoječih kulturnih spomenikov v skladu z navodili Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine, Območne enote Maribor. Kazalnik: obnova objekta na Prisoji. 
 

POT PO MEJAH OBČINE 
Občina bo skupaj s Planinskim društvom Radlje ob Dravi oblikovala pot po mejah občine. 
Vključene bodo naravne in kulturne znamenitosti na poti. Projekt bo izveden v letu 2017. 
Izdelali se vodnik po poti, ki bo markirana in logotip poti. 
 

MUZEJ – CENTER GOZDARSTVA IN SONARAVNEGA GOZDARJENJA 
Program zajema obnove in vzdrževanje objektov kulturne dediščine v Občini Radlje ob Dravi. 
Dolgoročni cilji so ohranjanje kulturne dediščine našim zanamcem. Kratkoročni izvedbeni cilji 
so vzdrževanje obstoječih kulturnih spomenikov v skladu z navodili Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine, Območne enote Maribor. Kazalnik: vzpostavitev centra gozdarstva in 
sonaravnega gozdarjenja v Dvorcu Radlje. 
 
Pokrajina zgornje Dravske doline, Pohorja in Kozjaka je bogata z gozdovi. Človek je vseskozi 
živel v stiku z naravo in uporabljal les za gradnjo stavb, izdelavo orodij, hišne opreme, obuval 
in kot kurivo v gospodinjstvih in kasneje v industrijskih obratih. Gozdarstvo je bilo v 
preteklosti na tem območju izjemno pomembna dejavnost. Les so s splavi pošiljali po reki 
Dravi in Donavi celo do Črnega morja. Cvetela je lesna trgovina in lesne obrti. Bogati 
pohorski gozdovi so dajali kruh številnim družinam. Na začetku 20. stoletja je začel inženir 
gozdarstva Franjo Pahernik v svojih gozdovih uvajati nove metode gospodarjenja, ki so 
upoštevale naravni razvoj gozda, kasneje je postal prepoznan za pionirja sonaravnega 



gozdarjenja v Dravski dolini. Pahernikovi gozdovi so danes vključeni v mrežo zgledov dobrega 
gospodarjenja mednarodne organizacije ProSilva. 
 
Center gozdarstva in sonaravnega gozdarjenja se vzpostavi v stavbi dvorca Mahrenberg, kjer 
je imela po drugi svetovni vojni svoje prostore Gozdna uprava Radlje ob Dravi, kasneje Zavod 
za gozdove, KE Radlje ob Dravi. 
 
Center gozdarstva in sonaravnega gozdarjenja bo obsegal: 
- klasično gozdarstvo  
- razvoj sonaravnega gozda v Sloveniji in v regiji s predstavitvijo konkretnega primera 

sonaravnega gozda iz lokalnega okolja (Pahernikovi gozdovi, Pahernikova ustanova)  
- predstavitev rodbine Pahernik (spominska soba rodbine Pahernik) 
- gozdna pedagogika (prostor namenjen pedagoškemu in andragoškemu delu, 

strokovnim predavanjem in predstavitvam; učilnica) 
- center/muzej bo izhodišče za večdnevne ekskurzije o razvoju gozdarstva v Sloveniji, 

izhodiščna točka ogleda bodo Pahernikovi gozdovi 
-   ogled z vodenjem po centru (muzeju) gozdarstva in sonaravnega gozdarjenja 
-   ekskurzija v Pahernikove gozdove 
-  ekskurzije v ostale kraje po Sloveniji s podobnimi primeri dobrih praks gozdarjenja z 

gozdovi.  
- vzpostavi se sedež mednarodne organizacije Prosilve 
 

OBNOVA MESTNEGA JEDRA 
Program zajema obnove in vzdrževanje objektov kulturne dediščine v Občini Radlje ob Dravi. 
Dolgoročni cilji so ohranjanje kulturne dediščine našim zanamcem. Kratkoročni izvedbeni cilji 
so vzdrževanje obstoječih kulturnih spomenikov v skladu z navodili Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine, Območne enote Maribor. Kazalnik: obnova mestnega jedra 
Z izgradnjo 2. Faze obvoznice, ki bo potekala južno od središča mesta želimo ponovno 

prebuditi družabno življenje v mestu, ki ga nameravamo urediti prijaznejšega za prebivalce in 

obiskovalce. Ureditev zajema ožje središče Radelj (območje Mariborske ceste od starega 

Rotovža do nove tržnice ter območje pred cerkvijo in območje JZ od hotela). Na novo 

urejenih površinah, ki so ustrezno velike bi se lahko odvijalo družabno življenje prebivalcev in 

obiskovalcev, kot so srečevanje, pogovor ob kavici, manjše prireditve, predstavitve ali 

delavnice. V času posebnih dogodkov bi lahko ob zapori Mariborske ceste ustvarili prostor za 

prireditev, ki se razprostira od parka, preko Spodnjega in Zgornjega trga, sprehajališča, pa 

vse do Cerkvenega trga. Zagotoviti želimo novo boljšo kvaliteto v prostoru, ki obenem 

funkcionira tako vsakodnevno, kot tudi ob posebnih dogodkih. 

Temeljni cilji: 
• Rekonstrukcija Mariborske ceste od Partizanske ulice do Pohorske ceste, 
• Ureditev trga med Mariborsko cesto in objektom Tima (Spodnji trg), 
• Ureditev trga med Mariborsko cesto in objektoma Planine in Pošte (Zgornji trg) 
• Ureditev parka JZ od hotela (zelene površine s kotički za počitek in otroškimi igrali), 
• Ureditev trga pred cerkvijo sv. Mihaela (Cerkveni trg), 
• Ureditev ločene kolesarske steze 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 



1302 Cestni promet in infrastruktura 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
 

POLNILNE ELEKTRIČNE POSTAJE ZA VOZILA 
Program zajema vključevanje občine v oblike koriščenja alternativnih virov energije in s tem 
doprinos k čistejšemu okolju in racionalizaciji stroškov. Dolgoročni cilji podprograma so 
pozitivni ekološki vpliv na okolje z nižjimi prevoznimi stroški. Kratkoročno izvedbeni cilj je 
zagotovitev možnosti za pozitiven vpliv na okolje in znižanje stroškov. Kazalnik: postavitev 
druge električne polnilnice pri Vodnem parku Radlje ob Dravi. 1.500,00 EUR 
 

AVTOBUSNA POSTAJA VAS 
Program zajema skrb za varnosti na cestnem omrežju v občini. Dolgoročni cilji podprograma 
so zagotavljanje in izvedba aktivnosti za večjo varnost uporabnikov javnega prometa . 
Kratkoročni izvedbeni cilji so zagotovitev opreme na cestiščih. Kazalniki: Obnova 2 
avtobusnih postaj na Vasi in 2 avtobusnih postaj na Kozjem Vrhu. Postavljene bodo lesene 
avtobusne postaje. 10.000,00 EUR 
 

AVTOBUSNA POSTAJA VUHRED RIBNICA 
Program zajema skrb za varnosti na cestnem omrežju v občini. Dolgoročni cilji podprograma 
so zagotavljanje in izvedba aktivnosti za večjo varnost uporabnikov javnega prometa. 
Kratkoročni izvedbeni cilji so zagotovitev opreme na cestiščih. Kazalniki: postavitev lesene 
avtobusne postaje. Skupna vrednost projektne dokumentacije je 1.900,00 EUR. Občina 
Radlje ob Dravi bo zagotovila avtobusno postajo na lokaciji vozišča državne ceste R3-
704/1353 Radlje – Ribnica na Pohorju v naselju Spodnja Orlica (pri odseku Tomis). Nekdaj je 
na tej lokaciji že bila avtobusna postaja in namen projekta je vzpostavitev prvotnega stanja.  
Direkcija RS za ceste je odsek ceste prenovila in takrat je bila avtobusna postaja izpuščena. V  
namen vzpostavitve prvotnega stanja se bo najprej pridobilo projektno dokumentacijo. 
 

SOFINANCIRANJE II FAZE OBVOZNICE 
Sredstva so namenjena za odškodnine lastnikom zemljišča, ki je bilo potrebno za izgradnjo 
dovozne poti uporabnikom zemljišča ob obvoznici. 
 

INV. VZDR. LC 347082 REMŠNIK – MP 
Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: pridobitev 
projektne dokumentacije in rekonstrukcija lokalne ceste. 150.000,00 EUR. 
Za sanacijo in obnovo mostu, ki je bil uničen ob poplavah se je že naročila izdelava projektne 
dokumentacije, na podlagi katere se bo lahko šlo v izvedbo investicije 
 

INV. VZDR. LC R704 GREGEL – CIGAJNAR- VUHRED 
Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno 
cestišče. 
 

INV. VZDR. LC ZG. VIŽINGA-MORI-OBČINA MUTA 



Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno 
cestišče. 
 

INV. VZDR. LC SP. VERBER-JUNTAR-PRELAZ RADELJ 
Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno 
cestišče. 
 

INV. VZDR. LC 846611 SV. TRIJE KRALJI 
Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno 
cestišče. 
 

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC 846301 ZADRUŽNI DOM – KRALJ – PEČOLER 
Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno 
cestišče. 
 

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC 346122 PARTIZANSKA – ULICA POD PERKOLICO 
Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno 
cestišče. 
 

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC347041 G1 – ŽUPANK – IŽEK – PAVLI 
Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno 
cestišče. 
 

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC 846011 RADELJSKI JAREK – RAZVDEVŠEK 
Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno 
cestišče. 
 

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC846641 TIŠLER – GRAJF 
Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno 
cestišče. 
 



INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC MP RADELJ – PRIKLJUČEK KAPUNAR KRPANJE 
ASFALTNIH CESTIŠČ 

Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno 
cestišče. 
 
 KOLESARSKE POTI V DRAVSKI DOLINI 
V letu 2016 je predvidena postavitev tabel. 
 

INV. VZDR. JP 846611 SVETI TRIJE KRALJI 
V letu 2016 je predviden začetek vzdrževanja navedene javne poti. 
 

IZGRADNJA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA NASLEDNJE GENERACIJE 
Program zajema izgradnjo širokopasovnih omrežij. Dolgoročni cilji so omogočiti prebivalstvu 
sodobne tehnološke zmogljivosti. Kratkoročni izvedbeni cilji so vzdrževanje in izgradnja novih 
širokopasovnih omrežij v lokalnem okolju. Kazalniki: število m izgrajenih širokopasovnih 
omrežij. Vir v letih od 2016 do 2021 iz občinskega proračuna bo 2.000,00 EUR na leto. 
Prisotna bodo tudi javna vlaganja, kar bo opredeljeno, ko bo javni razpis objavljen.  
 

ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ 
Projekt iz projektnih vsebin RRP Koroška 2014-2020, na podlagi dogovora za razvoj regije za 
obdobje 2016-2019, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020. Prednostna OS 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko 
komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti, Prednostna naložba OP Širitev 
širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih 
tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo.  
Občina Prevalje je nosilec projekta, Občina Radlje ob Dravi partner. Kazalniki: izgrajeno 
širokopasovno omrežje.  
 
14 GOSPODARSTVO 
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
 

POSLOVNA CONA 
Stroški priključka elektrike, črpališč za kanalizacijo in projektna dokumentacija. Poslovna 
cona se nahaja v Radljah ob Dravi oz. poslovna cona II.  
 
 

MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR KOROŠKA (III. FAZA) 
Program zajema vzpostavljanje kakovostnega gospodarskega okolja za novo nastala podjetja. 
Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev objektov in podpornih ukrepov za podjetnike. 
Kratkoročni izvedbeni cilji so vzpostavitev aktivnosti na lokalnem nivoju, ki so dostopne 
občankam in občanom. Kazalniki: izvedba podpornih ukrepov. 
Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in bil prijavljen na 
Javni poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za predložitev vlog za 
sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« 



razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov 2007-2013 za obdobje 2014-15 
Podporne aktivnosti bodo omogočene potencialnim podjetnikom (osebam s podjetniškimi 
idejami), podjetjem, vključenim v MPIK in ostalim mikro, malim in srednjim podjetjem 
(MMSP) v regiji. Gre za aktivnosti oz. storitve, ki so nujne za uspešno rast in razvoj podjetij. 
Glavni cilji projekta so tako izboljšanje podpornega okolja za razvoj podjetništva, krepitev 
podjetništva in podjetniške kulture, identificiranje novih podjetniških idej, podpora 
ustvarjanju delovnih mest, dvig nivoja podjetniškega znanja za zagon in vodenje podjetij ter 
povečanje stopnje preživetja novonastalih podjetij, spodbujanje rasti in razvoja podjetij ter 
vzpostavitev regionalnega podjetniškega partnerstva (sodelovanje med podjetji, subjekti 
podjetniškega okolja, subjekti inovativnega okolja ter institucijami znanja na nivoju regije in 
širše). 
 

POSLOVNA CONA V 
Projekt iz projektnih vsebin RRP Koroška 2014-2020, na podlagi dogovora za razvoj regije za 
obdobje 2016-2019, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020. Prednostna os operativnega programa 3 Dinamično in 
konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, Prednostna naložba operativnega 
programa Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih 
idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji, 
projekt RRP Koroška 2014-2020: Razvoj in opremljanje poslovnih con, vklj. Infrastruktura 
MPIK. 
Predviden začetek projekta je v letu 2017 in konec v letu 2023. Kazalniki so: sprejem OPPN-
ja, nakup zemljišč in komunalna ureditev lokacije v poslovni coni V. v obsegu 55.000 m2. 
Občinska sredstva potrebna za projekt so v višini 854.016,00 EUR. EU sredstva za projekt so v 
višini 1.915.983 EUR. Skupaj je projekt vreden 2 mio EUR. 
 
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
 

ŠIRITEV VODNI PARK 
Program zajema spodbujanje gospodarstva s pomočjo zagotavljanja turistične infrastrukture. 
Dolgoročni cilji podprograma so razvoj turizma. Kratkoročno izvedbeni cilji so zagotovitev 
turistične infrastrukture in širitev obstoječe. Kazalniki: širitev Vodnega parka Radlje ob Dravi. 
Predvidijo se stroški za projektno dokumentacijo. 
 
 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 

SANACIJA ODLAGALIŠČ ODPADKOV 
Zajema stroške sanacije odlagališča odpadkov. 
 

REGIJSKO ODLAGALIŠČE ODPADKOV KOCEROD 
Predvidena so sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki. 
 



KOMUNALNA UREDITEV STANOVANJSKE GRADNJE NA HMELINI 
Projekt se je zaključil v letu 2015, planirana sredstva so namenjena za pokritje nadzora. 
 

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MS4-2 FAZA 
Program zajema ukrepe zagotavljanja javne komunalne infrastrukture. Dolgoročni cilji so 
urejena javna komunalna infrastruktura. Kratkoročni izvedbeni cilji so ukrepi, ki zagotavljajo 
novogradnjo na področju kanalizacije oz. celostne javne komunalne infrastrukture. 
Kazalniki: novogradnja meteorne kanalizacije, nizkonapetostni dovod elektrike –javna 
razsvetljava in urejenost ceste v asfaltni obliki v vrednosti 553.557 EUR. 
 
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 
 

OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVE 3. SKLOP 
Operacijo 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 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. Obsega nadgradnjo obstoječih vodooskrbnih sistemov znotraj posameznih 
občin in njihovo povezavo v funkcionalno celoto. V sklopu celotne operacije bo izvedena 
avtomatizacija in daljinski nadzor oz. telemetrija novo zgrajenih in obstoječih objektov.  
Izgradnja vodovodnega sistema na Remšniku bo potekala v letu 2016. Kazalnik: novogradnja 
sistema Remšnik in povezava v skupni sistem Radlje. V naslednjih letih bo izgrajen vodovodni 
sistem tudi v centru Radelj, povezovalni vodovod Radlje – Brezno in vodovod Vuhred. 
Pri projektu sodelujejo Občine: Radlje ob Dravi, Dravograd, Vuzenica, Muta in Podvelka. 
Vrednost projekta v Radljah ob Dravi je 10.447.850,83 EUR v neto vrednosti.  
Z izvedbo operacije bodo doseženi naslednji splošni cilji: 

- Zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo na območju občin; 
- Izboljšanje javne oskrbe  s pitno vodo ter s tem zagotovitev boljše in varnejše oskrbe 

s pitno vodo za prebivalce; 
- Povečanje števila prebivalcev, oskrbovanih iz vodnih sistemov z zagotovljenim 

monitoringom. 
Operacija prispeva k doseganju specifičnega cilja: »Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno 
ustrezno pitno vodo«. Kazalnik: število dodatnih prebivalcev, ki bodo deležni boljše oskrbe z 
vodo: 17.977; 
 

UREDITEV VODNIH BREŽIN 
Sredstva so namenjena ureditev vodnih brežin. 
 

IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA ZG. VIŽINGA 
V letu 2016 se bo izvedla projektna dokumentacija, ki je potrebna za izgradnjo sekundarne 
kanalizacije na območju Zg. Vižinge. Z izvedbo projekta bo možen priklop na primarni vod 
kanalizacije. 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 



1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
 

GEODETSKE STORITVE 
Sredstva so namenjena za stroške geodetskih storitev (odmer, parcelacije …) 
 
16029003 Prostorsko načrtovanje 

PROSTORSKO NAČRTOVANJE 
Zajema izdelavo prostorskih aktov občine (OPN, OPPN,….) 
 

 
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

Sredstva so namenjan za stroške izdelave projektne dokumentacije. 
 
1603 Komunalna dejavnost 
16039003 Objekti za rekreacijo 

TRAVNATA POVRŠINA ZA VADBO 
Program 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 obstoječih objektov in izvedba letnega načrta gradnje po načrtu 
razvojnih programov. Kazalniki: izgradnja nogometnega igrišča z naravno travo. 36.000,00 
eur.  
 

NOGOMETNO IGRIŠČE HAT TRICH (UMETNA MASA) 

 2015: 3.969,88; 2016: 44.071,21 EUR; Fundacija za šport da v letu 2016: 24.020,54 
EUR, Občina Radlje ob Dravi v letu 2015: 3.969,88 in v letu 2016:20.050,66 

Program 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 obstoječih objektov in izvedba letnega načrta gradnje po načrtu 
razvojnih programov. Kazalniki: izgradnja nogometnega igrišča z umetno travo. 
 

IGRALA NA ZG. KOZJEM VRHU IN ZA MKC-JEM 
Program 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 obstoječih objektov in izvedba letnega načrta gradnje po načrtu 
razvojnih programov. Kazalniki: Postavitev otroških igrišč na Zg. Kozjem vrhu in za MKC- jem. 
Cca. 17.000,00 EUR. 
 

SANACIJA IGRIŠČA VAS 
Program zajema sanacijo igrišča na Vasi, ki je bilo uničeno ob neurju v letu 2014. 
 
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 

UPRAVLJANJE STANOVANJ 



Program zajema vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj ter začasnih bivalnih enot za 
reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. 
 
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča) 
16069002 Nakup zemljišč 

NAKUP ZEMLJIŠČ 
Program zajema sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe potrebnih zemljišč za 
izvedbo določenih projektov. 
 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
18029002 Nepremična kulturna dediščina 

DVOREC RADLJE – KULTURNO SR. ZG. DRAVSKE DOLINE 
Program zajema obnove in vzdrževanje objektov kulturne dediščine v Občini Radlje ob Dravi. 
Dolgoročni cilji so ohranjanje kulturne dediščine našim zanamcem. Kratkoročni izvedbeni cilji 
so vzdrževanje obstoječih kulturnih spomenikov v skladu z navodili Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine, Območne enote Maribor. Kazalnik: obnova in rekonstrukcija Dvorca 
Radlje ob Dravi. 
Projektna dokumentacija 3.904,00 EUR - prenova idejne zasnove je načrtovana v letu 2016.  
 
18029002 Premična kulturna dediščina 

ODKUP MUZEALIJ MAJDE SUŠEK 
Program zajema obnove in vzdrževanje objektov kulturne dediščine v Občini Radlje ob Dravi. 
Dolgoročni cilji so ohranjanje kulturne dediščine našim zanamcem. Kratkoročni izvedbeni cilji 
so vzdrževanje in ohranjanje tradicije na podeželju. Kazalnik: vzpostavitev razstave v 
Koroškem pokrajinskem muzeju, Muzeju Radlje ob Dravi.  
Odkup predmetov premične kulturne dediščine s ciljem ustvariti reprezentativno zbirko 
obočja in področja.  
Jedro zbirke tvorijo po spominu narejene igrače, ki so jih izdelali starejši moški in ženske iz 
Vuhreda, ki jih je od okoli leta 1980 dalje zbirala in preučevala ga. Marija Sušek. Zbirka šteje 
146 predmetov in je v celoti popisana, urejena je dokumentacija, predmeti so izmerjeni, 
jedro zbirke tvorijo igrače narejene po spominu. Zbirka je bil že večkrat razstavljena. V 
muzeju Radlje bo predstavljena celotna obstoječa zbirka.  
 

PRIJAVE NA RAZPISIH 
Program zajema predvidena sredstva za projekte, ki bodo uspešni na razpisih države. 
 
1803 Programi v kulturi 
18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

MEDIJSKI OBLAK RADLJE – OBNOVA POSLOVNE STAVBE ZA KNJIŽNICO IN GALERIJO 
(ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV) 

Program zajema izgradnjo 0 energetske stavbe in s tem realizacijo dolgoročnega cilja občine 
glede sonaravnega in trajnostnega razvoja na področju energetike. Projekt zajema projektno 
dokumentacijo za energetsko obnovo stare stavbe »Tima«, ki je v centru Radelj ob Dravi. 
Kazalniki: projektna dokumentacija za postopke pridobitve dovoljenj in izvedbo obnove. 



Projekt iz projektnih vsebin RRP Koroška 2014-2020, na podlagi dogovora za razvoj regije za 
obdobje 2016-2019, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020. Prednostna OS 4. Trajnostna raba in proizvodnja energije in 
pametna omrežja, Prednostna naložba OP Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega 
upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z 
javnimi stavbami, in v stanovanjskem sektorju. Kazalniki: energetske sanacije objektov. 
Nosilec projekta RRA Koroška, Občina Radlje ob Dravi partner. 
 

KNJIŽNICA NAKUP KNJIG 
Sredstva so namenjena za nakup knjig v Knjižnici Radlje ob Dravi. 
 
1804 Podpora posebnim skupinam 
18049004 Programi drugih posebnih skupin 

KOROŠKA STAROSTI PRIJAZNA 
Projekt iz projektnih vsebin RRP Koroška 2014-2020, na podlagi dogovora za razvoj regije za 
obdobje 2016-2019, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020. Prednostna OS 8. Spodbujanje zaposlovanja in 
transnacionalna mobilnost delovne sile, Prednostna naložba OP Aktivno in zdravo staranje 
Kazalniki: ukrepi za aktivno in prijazno staranje ter boljše sodelovanje v družbi. Nosilec 
projekta: RRA Koroška d.o.o. in Občina Radlje ob Dravi v sodelovanju z Občino Ravne na 
Koroškem. 
 

KOROŠKI MEDGENERACIJSKI CENTER 
Projekt iz projektnih vsebin RRP Koroška 2014-2020, na podlagi dogovora za razvoj regije za 
obdobje 2016-2019, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020. Prednostna OS 9. Socialna vključenost in zmanjševanje 
tveganja revščine, Prednostna naložba OP Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, 
ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri 
zdravstvenem statusu, spodbujanje socialne vključenosti z lažjim dostopom do družbenih, 
kulturnih in rekreacijskih storitev, ter prehodom z institucionalnih storitev na skupnostne 
oblike storitev. Kazalniki: ukrepi za aktivno in prijazno medgeneracijsko povezovanje ter 
boljše sodelovanje v družbi. Nosilec projekta: RRA Koroška d.o.o. in Občina Radlje ob Dravi v 
sodelovanju z Občino Ravne na Koroškem. 
 
20 SOCIALNO VARSTVO 
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
 

DOM ZA OSEBE S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU IN DUŠEVNEM ZDRAVJU 
Program zajema zagotavljanje infrastrukture za socialno šibke skupine prebivalstva. 
Dolgoročni cilji so ohranjanje prebivalstva v lokalnem okolju. Kratkoročni izvedbeni cilji so 
zagotavljanje ustreznih namestitvenih kapacitet. Kazalniki: izgrajen dom.  
 

SOCIALNO PODJETNIŠTVO 
Program zajema zagotavljanje infrastrukture za socialno šibke skupine prebivalstva. 
Dolgoročni cilji so ohranjanje prebivalstva v lokalnem okolju. Kratkoročni izvedbeni cilji so 
zagotavljanje ustreznih namestitvenih kapacitet. Kazalniki: zagotavljanje pogojev. 



 
BIVALNA ENOTA NA LOKACIJI OBČINE RADLJE OB DRAVI  

Program zajema zagotavljanje infrastrukture za socialno šibke skupine prebivalstva. 
Dolgoročni cilji so ohranjanje prebivalstva v lokalnem okolju. Kratkoročni izvedbeni cilji so 
zagotavljanje ustreznih namestitvenih kapacitet. Kazalniki: zagotovitev saniranega objekta. 
Sodelovanje s CUDV Črna na Koroškem in RRA Koroška d.o.o. 



PREDLOG 

1. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 

 

Zap.

št. 

Okvirna lokacija Okvirna 

velikost 

Vrsta  

nepremičnine 

Predvidena 

sredstva (v 

EUR) 

Ekonomska utemeljenost 

1. Del parc. št. 161/1 k.o. 802- 

Kozji Vrh 

 

1.300 m2 Stavbno 

zemljišče 

19.500,00 Zemljišče občina potrebuje za izgradnjo 

kanalizacije in črpališča ter kolesarske poti. 

2. Parc.št. 571/3, in 571/9 k.o. 

Radlje ob Dravi 

1.391 m2 Stavbno 

zemljišče-

cesta 

16.692,00 Javna pot Konstruktor – Zdravstveni dom je v lasti 

podjetja Lesna TSP Radlje, d.o.o. – v stečaju, na 

njej pa ima občina v skladu z Odlokom o določitvi 

območja predkupne pravice občine Radlje ob 

Dravi  (MUV; št. 24/2003) predkupno pravico. 

3. Parc.št. 84/3, 89/6 in 91/4 k.o. 

794-Remšnik 

3.843 m2 Kmetijsko 

zemljišče-

cesta 

27.520,00 Kategorizirana občinska cesta. Občina plača 

razliko v površini pri izvedeni menjavi zemljišč 

parc.št. 586, 569/1 in 569/4 k.o. 794-Remšnik v 

skupni izmeri 1.091 m2. 

4. Parc.št. 747/2, 737/2 in 737/3 

k.o. 804-Radlje ob Dravi 

171 m2 Stavbno 

zemljišče-

cesta 

2.052,00 Občina je ob rekonstrukciji občinske ceste – 

Maistrova ulica, posegala v privatna zemljišča ter 

po zaključku del obljubila odmero in odkup dela 

zemljišča. 

5. Parc.št. 687/3 in 687/7 k.o. 

790-Brezovec 

970 m2 Kmetijsko 

zemljišče 

Neodplačna 

pridobitev 

(strošek 

odmere) 

Predvidena občinska cesta – javno pot odcep 

Kravtič 

6. Cesta v poslovni coni II 

 

 

7.074 m2 Stavbno 

zemljišče 

Neodplačna 

pridobitev 

Cesta v poslovni coni II 

7. Del parc. št. 179 ter del parc. 

št. 196 k.o. 818-Orlica 

/ Stavbno 

zemljišče-

cesta 

Neodplačna 

pridobitev 

(strošek 

odmere 

2.106,24) 

Brezplačen prenos nepremičnin, po katerih poteka 

kategorizirana občinska cesta, št. 347151. Strošek 

odmere nosi občina. 
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8. Parc. št. 987, k.o. Suhi vrh 

 

 

78 m2 gozd 100,00  Brezplačen prenos zemljišča v zameno za ureditev 

dovozne poti. Ponudnik izvrši cenitev in nosi strošek 

prenosa, občina pa v višini cenitve sofinancira 

ureditev oz. asfaltira dovozno pot. 

 

9. 

 

Del parc. št. 77/1, 78/0 in 96/0 

k.o. Brezovec 

10.000 m2 Stavbno 

zemljišče-

cesta 

 

Neodplačna 

pridobitev  

Pridobitev kategorizirane občinske ceste. 

10.  Parc. št. 171/6, 174/2 in 173/5, 

k.o. Zg. Vižinga 

311 m2 Stavbno 

zemljišče-

cesta 

 

Neodplačna 

pridobitev 

Pridobitev kategorizirane občinske ceste. 

11.  Parc. št. 783/1, k.o. Radlje ob 

Dravi 

2.065 m2 Stavbno 

zemljišče 

40.000,00  

(izvedena bo 

uradna 

cenitev) 

Občina Radlje ob Dravi navedeno zemljišče 

potrebuje za ureditev javnih parkirnih površin, 

predvsem za uporabnike večstanovanjskih 

objektov na Prisoji ter ostale uporabnike.  

12. Del parc. št. 600/5, 599/3, k.o. 

Vas 

/ Stavbno 

zemljišče - 

cesta 

Neodplačna 

pridobitev 

(strošek 

odmere) 

 

Pridobitev kategorizirane občinske ceste. 

13.  Parc. št. 135/6, k.o. Sp. Vižinga 35 m2 Stavbno 

zemljišče - 

cesta 

Neodplačna 

pridobitev 

Pridobitev kategorizirane občinske ceste.  

14. Del parc. št. 639, k.o. 

Dobrava 

/ Stavbno 

zemljišče- 

cesta 

Neodplačna 

pridobitev 

(strošek 

odmere) 

Pridobitev kategorizirane občinske ceste. 

Brezplačni prenos zemljišča se izvede pod 

pogojem, da parc. št. 740 k.o. Dobrava ostane 

javno dobro Občine Radlje ob Dravi. 

15. Del parc. št 154/16, 710/2, 

710/3 vse k.o. Vuhred 

250 m2 Stavbo 

zemljišče-

cesta 

3.000 eur 

(+ strošek 

odmere) 

Nakup nepremičnin, katere se je občina zavezala 

odkupiti po izgradnji hodnika za pešce, od 

avtobusne postaje do pokopališča Vuhred. 
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16. Del parc. št. 1080/1 in 1078, 

k.o. Suhi Vrh ter parc. št. 

694/1, 705, 696/2, 699, 698, 

vse k.o. Brezovec 

/ Stavbno 

zemljišče, 

cesta 

Brezplačen 

prenos 

(strošek 

odmere) 

Lastniki predmetnih nepremičnin so v letu podali 

soglasje za rekonstrukcijo javne poti Remoplast - 

Kozarič, v katerih so se zavezali, da bodo dele 

zemljišč, za potrebe rekonstrukcije javne poti, 

brezplačno prenesli v last Občine Radlje ob Dravi. 

17. Del parc. št. 190/2 k.o. Radlje 

ob Dravi 

70 m2 Stavbno 

zemljišče, 

cesta 

1.050,00 eur 

(+ strošek 

odmere) 

Na podlagi inšpekcijskega pregleda občinske 

ceste, LC 34615,  iz katerega izhaja, da rastlinje, 

razraščeno po podpornem zidu, ovira in ogroža 

promet na cesti, je potrebno del zasebnega 

zemljišča, po katerem poteka cesta, odmeriti in 

odkupiti. 

18. Parc. št. 296/6 k.o. 805 - 

Dobrava 

2.568 m2 Stavbno 

zemljišče 

77.040,00 Odkup zemljišča, katerega bi občina potrebovala 

za izgradnjo kanalizacije. Opcijsko je možna delna 

menjava z zemljiščem, parc. št. 732/1 k.o. 

Dobrava. 

19.  Del parc. št. 572, 573, 575/2, 

595, 596, 598/1, 599, 663/2, 

662/1, 662/4, 703/1, 667/1, 

663/1, 654/2, 654/3, 703/6, 

703/7, 703/8, 703/9, 629/1, 

629/2, 629/3, 632/1, 632/2, 

633/1, 633/2, 635/4, 635/2, 

635/1, 636/12, 636/11, 638/4, 

638/3, 638/2, 638/1, 643/3, 

643/4, 646/1, 646/2, 646/3, 

648/12, 648/11, 648/10, 702/4, 

702/3, 635/5, 635/3, vse k.o. 

Vuhred 

/ Stavbno 

zemljišče, 

cesta 

Brezplačen 

prenos, strošek 

odmere cca 

3.000 EUR 

Brezplačna pridobitev zemljišč, ki v naravi 

predstavljajo cesto, na katerih se ustanovi javno 

dobro.  

20.  Del parc. št. 636/3, 541/11, 

633/2, 633/1, 541/10, 544/1, 

541/5, 541/3, 541/12, 1705, 

1706, 1678/2, 1678/1, 1701/2, 

1701/4, *112/1, *112/2, 

/ Stavbno 

zemljišče, 

cesta 

Brezplačen 

prenos, strošek 

odmere: cca 

4.000 EUR 

Brezplačna pridobitev zemljišč, ki v naravi 

predstavljajo cesto, na katerih se ustanovi javno 

dobro. 
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2.A LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – ZEMLJIŠČA 

1701/3, 1679/3, 1700/2, *144, 

*145, 1686, 1698/2, 1687/3, 

1687/1, 1679/2, 1684, 1685, 

1683, 1599/2, 1600, vse k.o. 

Planina 

SKUPAJ:  196.060,24 EUR 

Zap.št. Parcelna številka Katastrska 

občina in šifra 

k.o. 

Orientacijska vrednost 

(v EUR) 

Metoda 

razpolaganja 

Ekonomska utemeljenost 

1. 897/2 (del, cca. 

10 m2) 

804-Radlje ob 

Dravi 

150,00 Neposredna 

pogodba 

Zaokrožitev gradbene parcele v zasebni 

lasti. Sklep OS 29. 6. 2009. 

2. 600/8, 600/1, 

600/16, 599/14, 

599/13 

793-Vas 33.800,00  Javno 

zbiranje/nep

osredna 

pogodba 

Stavbna zemljišča na Vasi, predvidena za 

stanovanjsko gradnjo.  

3. 773/11 804-Radlje ob 

Dravi 

Menjava za parc.št. 

737/4 k.o. Radlje 

Neposredna 

pogodba 

Menjava zemljišča z MNZ za izgradnjo 

policijske postaje. 

4. 457/20 805-Dobrava pri 

Radljah 

Menjava za del parc.št. 

273/1 k.o. Vuhred 

Neposredna 

pogodba 

Lastnik parc.št. 273/1 k.o. Vuhred ima na 

parc.št. 457/20 k.o. Dobrava ustanovljeno 

stavbno pravico z možnostjo odkupa. V 

menjavo nam ponuja del parc.št. 273/1 k.o. 

Vuhred, po kateri poteka kategorizirana 

občinska cesta št. 846461.  

5.  Del 604/15  793-Vas Menjava za parc.št. 

608/38 in 608/42 k.o. Vas 

Neposredna 

pogodba 

Z menjavo občina pridobi zemljišče, na 

katerem je zgradila pločnik. V primeru 

razlike v velikosti menjanih zemljišč, se razlika 

v vrednosti doplača. 

6. 434/2 806-Zgornja 

Vižinga 

Menjava za parc. št. 

236/2 k.o. Zgornja 

Vižinga  

Neposredna 

pogodba 

Z menjavo občina pridobi kategorizirano 

občinsko cesto, št. 347021. 
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7. 620 793-Vas Ustanovitev javnega 

dobra na parc. št. 45 in 

51 k.o. Vas 

(odmera:1.717 €)   

Neposredna 

pogodba 

Ukinitev javnega dobra na parc. št. 620 k.o. 

793-Vas in ustanovitev javnega dobra na 

delu parc. št. 45 in 51 k.o. 793-Vas. 

8. 

 

 

Del 457/26 

 

805-Dobrava 

 

 

Menjava za del parc. št. 

102/5 ter del parc. št. 

121/6  k.o.  Sp. Vižinga 

Neposredna 

pogodba  

 

Z menjavo pridobi občina zemljišči, ki po 

namenski rabi predstavljata cesto. 

9. 457/27 

 

805-Dobrava Menjava za del parc. št. 

463/6 k.o. Dobrava.  

Neposredna 

pogodba  

Z menjavo občina pridobi del parc. št. 463/6 

k.o. Dobrava, po kateri poteka 

kategorizirana občinska cesta, št. 347011. 

10.  161/7 804-Radlje ob 

Dravi 

Menjava za del parc. št. 

168/1 in del parc. št. 

157/1, obe k.o. Radlje 

ob Dravi (razlika v ceni 

se doplača po cenitvi 

sodno zapriseženega 

cenilca) 

Neposredna 

pogodba 

Z menjavo občina pridobi del parc. št. 168/1 

k.o. Radlje ob Dravi po kateri poteka 

občinska cesta ter del parc. št. 157/1 k.o. 

Radlje ob Dravi,   na kateri je izgrajen 

kanalizacijski vod ter cesta. 

 

 

11.  200/9 803-Sp. Vižinga 210,00 Neposredna 

pogodba 

Ukinitev javnega dobra  in prodaja 

zemljišča.  

12. Del 410/3, 410/4, 

413/1 

794 –Remšnik Razdelilna pogodba Neposredna 

pogodba 

Z razdelilno pogodbo se med solastnikoma 

razdelijo solastniški deleži. (smiselno glede 

na funkcionalno obratovanje objekta). 

13. Del 407/3  794-Remšnik Menjava za del parc. št. 

402/2 in 399/2, k.o. 794-

Remšnik 

Neposredna 

pogodba 

Z menjavo občina pridobi del 

kategorizirane občinske ceste. Na 

predmetnih parcelah je predvidena trasa 

vodovoda in izgradnja črpališča. Potrebna 

je predhodna odmera zemljišč. 

14. Del 848/5 804-Radlje ob 

Dravi 

Menjava za 861/24, k.o. 

804-Radlje ob Dravi 

Neposredna 

pogodba 

Z menjavo občina v zameno za del ceste, ki 

v naravi predstavlja zelenico, pridobi del 

ceste, na katerem je izgrajen pločnik. 
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15. 435/1, 435/5 806-Zg. Vižinga Menjava za del parc. št. 

383, 381, 380, 382/1 in 

378/2, k.o. Zg. Vižinga 

Neposredna 

pogodba 

Menjava zemljišča, ki v naravi predstavlja 

njivo, za zemljišče po katerem v naravi 

poteka cesta. Potrebna je predhodna 

odmera zemljišč.  

16. Del 1005/11 791-Suhi Vrh pri 

Radljah  

3.000,00 (izvedena bo 

uradna cenitev) 

Neposredna 

pogodba 

Zaokrožitev gradbene parcele 1005/10, k.o. 

791-Suhi Vrh pri Radljah. Pred prodajo je 

potrebno naročiti odmero zemljišča. 

Odmera se izvede ob prisotnosti strokovnih 

služb. Strošek odmere nosi vlagatelj.  

17. 549/1 in 548/0 795-Brezni Vrh Menjava za del parc. št. 

123/1, 125, 122, 121 in 

119/1, k. o. Brezni Vrh  

Neposredna 

pogodba 

Del kategorizirane občinske ceste se ukine 

in se prestavi na novozgrajeno lokacijo. 

Občina pridobi del kategorizirane občinske 

ceste, v zameno za zemljišča, ki v naravi ne 

predstavljajo ceste. Potrebna je predhodna 

odmera zemljišč ter predhodni ogled 

pristojnih služb glede izvedbe ceste. Pred 

izvedbo menjave je potrebna ukinitev 

grajenega javnega dobra.  

18.  826/2 

 

 

804-Radlje ob 

Dravi 

11.220,00 – izvedena bo 

uradna cenitev 

Neposredna 

pogodba 

Prodaja zemljišča, ki meji na parcelo 

vlagateljice. Odproda se samo del 

zemljišča, ki zaokroža funkcionalno 

zemljišče.  

19.  Del 899/1 

 

 

 

804-Radlje ob 

Dravi 

Enakovredna menjava 

za del parc. 247/1, k.o. 

Radlje ob Dravi, (strošek 

odmere) 

Neposredna 

pogodba 

Občina Radlje ob Dravi z menjavo pridobi 

zemljišča, ki v naravi predstavljajo cesto. 

Strošek odmere nosi občina. 

20. 608/40, 630/11 793-Vas Menjava za del 

zemljišča 308/8, k.o. 

Remšnik, 76/7, k.o. Sp. 

Vižinga 

Neposredna 

pogodba 

Menjava v skladu s sklenjenim dogovorom z 

dne 4. 8. 2014 in sklenjeno Pogodbo o 

ustanovitvi služnostne pravice, št. 478-

0033/2015-09.   

Občina Radlje ob Dravi z menjavo pridobi 

del kategorizirane občinske ceste ter 

ustanovljeno služnost za NN elektrovod.  
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21. Ustrezno kmetijsko 

zemljišče ali druga 

primerna rešitev 

805- Dobrava 

pri Radljah 

Menjava za del parc. št. 

570/1, k.o. Dobrava 

Neposredna 

pogodba 

Občina Radlje ob Dravi z menjavo pridobi 

del kategorizirane občinske ceste. Pred 

menjavo je potrebno preveriti glede 

odkupa kolesarske steze. 

22.  Del parc. št. 568 795-Brezni Vrh Menjava za del parc. 

40/2, k.o. Brezni Vrh 

Neposredna 

pogodba 

Del kategorizirane občinske ceste se ukine 

in se prestavi na novo zgrajeno lokacijo. 

Vsak nosi svoj strošek odmere. 

23.  Del parc. št. 797/1, 

792, 789, 790, 786, 

800/1, 800/5, 

799/2, 813 

791-Suhi Vrh pri 

Radljah 

Menjava za parc. št. 

372/5, k.o. Radlje ob 

Dravi, oz. za drugo 

ustrezno zemljišče 

 

Neposredna 

pogodba 

Pridobitev kategorizirane občinske ceste, za 

parc. št. 372/5, k.o. Radlje ob Dravi. 

Menjava se izvede v skladu s cenitvenimi 

poročili navedenih zemljišč. Vlagatelj sam 

opravi odmero ceste. 

24. Parc. št. 189/10  804-Radlje ob 

Dravi 

3.525,00  Neposredna 

pogodba 

Prodaja zemljišča, na katerem imata lastnici 

sosednjega zemljišča, skladno z 

dovoljenjem iz leta 1981, zgrajeno garažo. 

25. Parc. št. 110 791-Suhi Vrh Menjava za del 915/4 in 

*93, obe k.o. Suhi Vrh 

Neposredna 

pogodba 

Občina bi v zameno za 5/18 solastniški delež 

na zemljišču pridobila del zemljišča na 

Županku, na katerem stoji spomenik ter 

stavba. 

26. Parc. št. 536/12 in 

536/13 

804-Radlje ob 

Dravi 

Menjava za parc. št. 

755/2, k.o. 804-Radlje ob 

Dravi 

Neposredna 

pogodba 

Menjava zemljišč,  ki jih občina potrebuje za 

potrebe ureditve izgradnje kanalizacije, v 

okviru projekta Odvajanje in čiščenje 

odpadnih voda v porečju reke Drave.  da 

se pred menjavo opravi cenitev, razlika v 

ceni pa se doplača.  

27. Parc. št. 161/10, 

parc. št. 161/9 in 

del parc. št. 

161/32 

804-Radlje ob 

Dravi 

2.130,00 Neposredna 

pogodba 

Prodaja zemljišča, v izmeri 142 m2, na 

katerem bi vlagatelj uredil parkirne prostore, 

za potrebe Veterinarske postaje Radlje. Ob 

prodaji je potrebno urediti služnostno 

pravico za komunalne vode, v korist Občine 

Radlje ob Dravi.  

28. Del parc. št. 295/1 805-Dobrava Menjava za del parc. št. Neposredna Menjava dela zemljišča, ki ga podjetje 
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547, k.o. Radlje  pogodba potrebuje za ureditev transportne poti do 

pokritega razkladišča, pod pogojem, da se 

ustanovi služnost dostopa in služnost gradnje 

oz. vzdrževanje komunalne infrastrukture 

(elektrike, kanalizacije….)do zadrževalnega 

bazena. Občina pridobi del ceste na parc. 

št. 547, k.o. Radlje ob Dravi.  

29. Del parc. št. 690/2  817- Vuhred Enakovredna menjava 

za del parc. št. 270/2, 

del 220/2, del 223 in del 

221, Vuhred 

Neposredna 

pogodba 

Občina bi v zameno za zemljišče, ki je 

opredeljeno kot javno dobro, pridobila 

pločnik v Vuhredu ter del zemljišča, po 

katerem poteka občinska cesta. Pred 

prodajo je zemljišču v občinski lasti 

potrebno ukiniti javno dobro. 

30. Del parc. št. 

174/24 

803-Sp. Vižinga 1.500,00 Neposredna 

pogodba 

Prodaja zemljišča, v izmeri 100 m2, ki ga 

vlagatelj potrebuje za dovoz do 

stanovanjske hiše. 

31. Del parc. št. 541 795-Brezni Vrh Enakovredna menjava 

za del parc. št. 402/2 k.o. 

Brezni Vrh 

Neposredna 

pogodba 

Občina bi z enakovredno menjavo 

pridobila zemljišče, po katerem poteka 

občinska cesta, v last vlagatelja pa bi 

prešlo zemljišče, na katerem je vrisana 

cesta, ki pa v naravi ne predstavlja ceste. 

Vlagatelj ter občina krijeta vsaka svoj 

strošek odmere. 

32. Parc. št. 284/1 817-Vuhred Enakovredna menjava 

za parc. št. 653/7 k.o. 

Vuhred 

Neposredna 

pogodba 

Občina bi z menjavo pridobila zemljišče, po 

katerem poteka kategorizirana občinska 

cesta, vlagatelj pa zemljišče, ki ga 

potrebuje za obdelovanje vrta. 

33. Del parc. št. 48/8  803- Sp. Vižinga Menjava za ustrezno 

zemljišče 

Neposredna 

pogodba 

Občina bi z menjavo pridobila 

kategorizirano občinsko cesto, katero je 

potrebno predhodno odmeriti. 

34. Del parc. št. 188/1, 

222 in 219  

802-Kozji Vrh Menjava za ustrezno 

zemljišče 

Neposredna 

pogodba 

Občina bi z menjavo pridobila 

kategorizirano občinsko cesto, katero je 

potrebno predhodno odmeriti.  
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35. Parc. št. 514/6 804-Radlje ob 

Dravi 

2.070,00 Neposredna 

pogodba 

Prodaja parc. št. 514/6 k.o. 804 – Radlje ob 

Dravi, ki je po namenski rabi stavbno 

zemljišče, v izmeri 138 m2. 

36. Parc. št. 737/4 804-Radlje ob 

Dravi 

60.000,00 Javna 

dražba/Javn

o zbiranje  

Prodaja stavbnega zemljišča, v izmeri 2000 

m2, ki ga bo občina pridobila z menjavo 

zemljišča z zemljiščem Ministrstva za 

notranje zadeve). 

37. Parc. št. 746/2 805-Dobrava 3.750,00 (izvedena bo 

uradna cenitev) 

Neposredna 

pogodba 

Prodaja stavbnega zemljišča. V izmeri 250 

m2, zaradi zaokrožitve gradbene parcele.  

38.  Del parc. št. 871/1 804-Radlje ob 

Dravi 

400,00 Neposredna 

pogodba 

Prodaja dela stavbnega zemljišča, v izmeri 

20 m2, ki je trenutno v zakupu.  

39.  Del parc. št. 596 in 

del parc. št. 598/2 

804-Radlje ob 

Dravi 

2.400,00 (izvedena bo 

uradna cenitev) 

Neposredna 

pogodba 

Prodaja dela stavbnega zemljišča, v izmeri 

cca 120 m2, zaradi razširitve 

funkcionalnega zemljišča k stanovanjskemu 

objektu. Odmera se izvede na podlagi 

idejne zasnove predvidenih objektov. 

40. Parc. št. 732/1 805-Dobrava Menjava za  parc. št. del  

744/7, del 744/8 in del 

743/8, vse k.o. Radlje ob 

Dravi in 296/7, k.o. 

Dobrava 

Neposredna 

pogodba 

Občina bi pridobila zemljišča za potrebe 

ureditve izgradnje kanalizacije, v okviru 

projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih 

voda v porečju reke Drave in ceste.  

41.  Del parc. št. 208/3 803-Sp. Vižinga Menjava za del parc. št. 

133/1, 131/1, 130/2, k.o. 

Sp. Vižinga 

Neposredna 

pogodba 

Občina bi pridobila zemljišča za potrebe 

ureditve izgradnje kanalizacije, v okviru 

projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih 

voda v porečju reke Drave in ureditve 

ceste. 

42. 461/4, 491/6, 

461/8, 491/7 

804-Radlje ob 

Dravi 

5.680,00 (izvedena bo 

uradna cenitev) 

Neposredna 

pogodba 

Prodaja zemljišča za razširitev 

funkcionalnega zemljišča k stanovanjski hiši. 

Pred prodajo je potrebna izdelava 

strokovnega mnenja. 

43.  372/5 804-Radlje ob 

Dravi 

12.000,00 (izvedena bo 

uradna cenitev) 

Javna 

dražba/javno 

Prodaja zemljišča za potrebe stanovanjske 

gradnje. Prodaja je možna v primeru, da se 
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2.B LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – STAVBE OZ. POSAMEZNI DELI STAVB 

 

 

Zap.št. ID št. stavbe oz. 

posameznega 

dela 

Katastrska 

občina in šifra 

k.o. 

Orientacijska 

vrednost (v 

EUR) 

Metoda 

razpolaganja 

Ekonomska utemeljenost 

1. 804-332-012 804-Radlje ob 

Dravi 

46.000,00 Javna dražba Prodaja poslovnega prostora na Koroški cesti 

1/a, katerega solastnik smo v deležu 37,06% 

2. Del stavbe št. 203 794-Remšnik 15.000,00 

(Izvedena bo 

uradna 

cenitev) 

Zbiranje 

ponudb/neposredna 

pogodba 

Prodaja poslovnega prostora, ki je sedaj 

oddano v najem, v izmeri 101,84 m2. 

3. Stanovanje Prisoja 

3 (v pritličju)  

804-Radlje ob 

Dravi 

20.000,00 

(izvedena bo 

uradna 

cenitev) 

Javna dražba Prodaja stanovanja, stanovanje je izpraznjeno, 

občina pa zaradi prevelikih vlaganj ni 

obnavljala stanovanja (vsakokratno zamakanje 

ob padavinah) 

SKUPAJ: 52.047,60 

 

 

zbiranje/nep

osredna 

pogodba 

ne izvede menjava parcele pod zaporedno 

št. 23. 

SKUPAJ: 141.835,00 EUR 
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LETNI NAČRT 

RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADLJE OB DRAVI 

ZA LETO 2016 

 

 

 

1. Uvodna pojasnila 

 

Ravnanje z nepremičnim premoženjem občine urejata Zakon o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 

št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G in 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) v 

nadaljevanju ZSPDSLS) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti (Uradni list RS; št 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, v nadaljevanju 

Uredba).  

 

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja 

nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem. V 

načrt pridobivanja nepremičnega premoženja po izrecni določbi prvega odstavka 

6. člena uredbe ni potrebno vključiti nepremičnin, ki se pridobijo na podlagi 

menjalne pogodbe. Predvidena menjava zemljišč je razvidna iz načrta razpolaganja 

z nepremičnim premoženjem, kjer je navedena nepremičnina, ki se bo odsvojila, pod 

okvirno vrednostjo pa je navedena nepremičnina, ki jo bomo z menjavo pridobili. 

 

Načrt ravnanja nepremičnega premoženja je priloga proračuna občine in se 

predloži v sprejem občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna.   

 

 

2. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 

 

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radlje ob Dravi 

vključuje pridobivanje nepremičnin glede na vrsto nepremičnine (stavbno zemljišče, 

kmetijsko zemljišče, gozd, poslovni prostor, javna infrastruktura – ceste,…).  

 

Cilj pridobivanja nepremičnega premoženja je predvsem v realizaciji izvedbenih 

prostorskih aktov oz. investicij (projektov) ter urejanju premoženjsko-pravnih razmerij 

na nepremičninah v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura 

(kategorizirane občinske ceste). 

 

Sredstva za pridobivanje nepremičnega premoženja so v proračunu občine za leto 

2016 zagotovljena v višini 40.000,00 EUR.  

 

V priloženi tabeli »Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja« so zajete 

nepremičnine, za katere pridobitev ni bila realizirana v letu 2015 in predvidene nove 

pridobitve nepremičnega premoženja.  

 

V priloženi tabeli je ocenjena višina v vrednosti 196.060,24 EUR. Razlog za razliko med 

ocenjeno višino in dejansko višino v proračunu zagotovljenih sredstev, je v 

dolgotrajnosti postopkov z nepremičninami, saj v večini zadev predstavljajo odmero, 

nadaljujo se s postopkom na Geodetski upravi RS, vpisom novonastalih parcel v 

zemljiško knjigo, cenitvijo s strani sodno zapriseženega cenilca in nazadnje sklenitvijo 

ustreznega pravnega posla. V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20104654
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122849
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20131783
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20142075
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samoupravnih lokalnih skupnosti mora biti vsako pridobivanje potrjeno s strani 

občinskega sveta, zato so vsa pridobivanja nepremičnin vključena v priloženi tabeli, 

čeprav v letu 2016 zaradi dolgotrajnosti postopkov še ne bodo realizirana. Navedeno 

je razlog za dejansko manjšo višino zagotovljenih sredstev v proračunu za leto 2016. 

 

Pod zaporedno št. 1 je navedeno zemljišč, ki ga občina potrebuje za izgradnjo 

kanalizacije, črpališča ter kolesarske poti.  

  

Pod zaporedno št. 2 so navedena zemljišča, ki v naravi predstavljajo javno pot 

Konstruktor – Zdravstveni dom. Odkup nepremičnin ni bil realiziran, ker je lastnik 

nepremičnine v stečaju. 

 

Pod zaporedno št. 3 je predviden odkup kategorizirane občinske ceste. Del 

pridobitve nepremičnin se realizira z menjavo, preostali del pa s kupnino. Pravni posel 

v letu 2015 ni bil realiziran zaradi nezagotovljenih sredstev. 

 

Pod zaporedno št. 4 je predviden odkup dela kategorizirane občinske ceste 

Maistrova ulica. Pravni posel v letu 2015 ni bil realiziran zaradi nezagotovljenih 

sredstev. 

 

Pod zaporedno št. 5 so navedena zemljišča, ki jih namerava lastnik neodplačno 

prenesti na občino za potrebe predvidene javne poti, odcep Kravtič. Pravni posel v 

letu 2015 ni bil realiziran zaradi nezaključene odmere. 

 

Pod zaporedno št. 6 je predvidena neodplačna pridobitev ceste v Poslovni coni II. 

Pravni posel v letu 2015 ni bil realiziran zaradi nezaključene odmere.  

 

Pod zaporedno št. 7 je navedena kategorizirana občinska cesta, ki poteka po 

zemljišču v lasti fizične osebe. Vlagatelj ponuja brezplačni prenos dela predmetnih 

nepremičnin, stroške odmere pa nosi občina. Po odmeri bi bilo na nepremičninah 

potrebno ustanoviti status javnega dobra. Pravni posel v letu 2015 ni bil realiziran 

zaradi nezaključene odmere. 

 

Pod zaporedno št. 8 je navedeno zemljišče, ki ga želi vlagateljica  brezplačno 

prenesti na občino, v zameno za ureditev dovozne poti. 

 

Pod zaporedno št. 9  je predvidena pridobitev kategorizirane ceste. Potrebna je 

predhodna odmera ceste. 

 

Pod zaporedno št. 10  je navedena kategorizirana občinska cesta, ki jo želi vlagatelj 

brezplačno prenesti v last občine. 

 

Pod zaporedno št. 11 je navedeno zemljišče, ki ga Občina Radlje ob Dravi potrebuje 

za ureditev javnih parkirnih površin, predvsem za uporabnike večstanovanjskih 

objektov na Prisoji ter za ostale uporabnike. 

 

Pod zaporedno št. 12, 13 in 14 so predvidene pridobitve kategorizirane občinske 

ceste, ki jih želijo vlagatelj brezplačno prenesti v last občine. Strošek odmere se 

zavezuje poravnati Občina Radlje ob Dravi. 
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Pod zaporedno št. 15 so navedena zemljišča, katere se je zavezala občina odkupiti 

po izgradnji hodnika za pešce, od avtobusne postaje do pokopališča Vuhred. 

 

Pod zaporedno št. 16 je predvidena brezplačna pridobitev kategorizirane občinske 

ceste Remoplast – Kozarič. Lastniki so podali soglasja za rekonstrukcijo javne poti ter 

se obenem zavezali, da bodo zemljišča, na katerih je bila rekonstrukcija izvedena, 

brezplačno prenesli v last občine. 

 

Pod zaporedno št. 17  je predvidena pridobitev kategorizirane ceste. Na podlagi 

inšpekcijskega pregleda občinske ceste, iz katerega izhaja, da rastlinje, razraščeno 

po podpornem zidu, ovira in ogroža promet na cesti, je potrebno del zasebnega 

zemljišča, po katerem poteka cesta, odmeriti in odkupiti. 

 

Pod zaporedno št. 18 pa so navedena zemljišča, ki jih občina potrebuje za potrebe 

ureditve izgradnje kanalizacije, v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih 

voda v porečju reke Drave. 

 

Pod zaporedno št. 19 in 20  je predvidena brezplačna pridobitev dela kategoriziranih 

občinskih cest, na katerih je občina v letu 2015 izvedla rekonstrukcijo. Predhodno je 

potrebno izvesti odmero zemljišč, katere strošek nosi Občina Radlje ob Dravi. Po 

pridobitvi nepremičnin se ustanovi javno dobro.  

 

3. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 

 

 

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem vsebuje letni načrt 

razpolaganja z zemljišči in letni načrt razpolaganja s stavbami oz. posameznimi deli 

stavb. 

 

Cilj razpolaganja z nepremičnim premoženjem je zagotovitev sredstev v proračunu 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2016 za pridobivanje nepremičnega premoženja. S 

prodajo nepremičnin se občanom in drugim investitorjem zagotovijo stavbna 

zemljišča za gradnjo stanovanjskih in poslovnih objektov, ter lastnikom obstoječih 

stavbnih parcel zaokrožitev gradbene parcele v skladu z določili ZGO-1. 

 

Z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem se v letu 2016 

predvideva prodaja nepremičnin v ocenjeni vrednosti 193.882,60 EUR (proračun: 

180.000 EUR). Izkupiček od prodaje nepremičnin je prihodek proračuna občine in se 

uporabi izključno za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja ter pravno 

urejenost stvarnega premoženja na način, določen s predpisom, ki ureja izvrševanje 

proračuna. 

 

Pred razpolaganjem s posamezno nepremičnino oz. pred sklenitvijo pravnega posla 

mora nepremičnino, katere vrednost je izkustveno višja od 10.000,00 EUR, oceniti 

pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki je imenovan na podlagi zakona, 

ki ureja revidiranje, ali zakona, ki ureja sodišča. 

 

Nepremičnine se prodajajo po metodah javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb 

ter po metodi neposredne pogodbe, kadar je vrednost nepremičnine nižja od 

20.000,00 oz. kadar to določa zakon. 
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V priloženi tabeli »2.A Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem - 

zemljišča in 2.B Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stavbe oz. 

posamezni deli stavb« so zajete nepremičnine, katerih prodaja ni bila realizirana v 

letu 2015 ter novi predlogi. 

 

 

- 2.A Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča 

 

 

Pri zaporedni številki 1 gre za prodajo zemljišč, s katerimi se zaokroži gradbena 

parcela strank, ki so podale vlogo za odkup. 

  

Pri zaporednih številkah 2 gre za prodajo stavbnega zemljišča, namenjenega za 

stanovanjsko gradnjo (gradbena parcela na Vasi).  

 

Pod zaporedno številko 3 se predlaga menjava zemljišča z MNZ. Odmera je bila 

zaključena, postopek je v fazi sklenitve pravnega posla. 

 

Pod zaporednima št. 4 in 5 so predvidene nerealizirane odsvojitve oz. pridobitve 

nepremičnin z menjavo v letu 2015. Pri tem je potrebno dodati, da se menjava 

nepremičnin izvede z neposredno pogodbo, vendar pod pogojem, da se vrednost 

premoženja občine z zamenjavo ne zmanjša ter da razlika med zamenjanima 

nepremičninama ni večja od 20%, vendar največ 80.000 EUR. Izjemoma lahko razlika 

med zamenjanima nepremičninama preseže 20% oziroma 80.000 EUR pod pogojem, 

da je ta razlika v korist občine in se brezplačno prenese v last občine. 

 

Pod zaporedno št. 6 je predvidena menjava, s katero občina pridobi kategorizirano 

občinsko cesto. Vlagateljica predlaga enakovredno menjavo nepremičnin, in sicer 

želi v zamenjavo za del parcele, po kateri poteka občinska cesta, pot, ki je javno 

dobro občine. V kolikor pride do menjave zemljišč, je potrebno ukiniti status javnega 

dobra. 

 

Pod zaporedno št. 7 se predvideva ukinitev grajenega javnega dobra na delu 

nepremičnine, ki je po namenski rabi cesta. Cesta naj bi delila vlagateljevi zemljišči 

tako, da mu otežuje delo na kmetijskem zemljišču. Vlagatelj je po predhodnem 

soglasju občine prestavil cesto, zato predlaga, da se na predmetnih nepremičninah 

ustanovi javno dobro. Pravni posel v letu 2015 ni bil realiziran zaradi nezaključene 

odmere.  

 

Pod zaporedno št. 8 se predlaga enakovredna menjavo nepremičnin. Z menjavo 

pridobi občina zemljišči, ki po namenski rabi predstavljata cesto. 

 

Pod zaporedno št. 9 je predvidena enakovredna menjava. Občina pridobi parcelo 

po kateri poteka kategorizirana občinska cesta. 

 

Pod zaporedno št. 10 se predlaga menjava nepremičnine, po kateri poteka 

občinska cesta in parcele v stanovanjskem naselju Hmelina. Razliko v vrednosti 

nepremičnin bo vlagatelj doplačal. Menjava v letu 2015 ni bila realizirana, zaradi 

sprožitve sodnega postopka ureditve meje med vlagateljem in lastniki sosednjih 

zemljišč. 
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Pod zaporedno št. 11 je predvidena prodaja nepremičnine, katero vlagatelj 

potrebuje za izvajanje gospodarske dejavnosti. Zemljišče, ki ga želi odkupiti je javno 

dobro občine, zato bi bilo potrebno pred prodajo zemljišču ukiniti status javnega 

dobra.  

 

Pod zaporedno št. 12 se predvideva razdelitev solastniških deležev s sklenitvijo 

razdelilne pogodbe.  

 

Pod zaporedno št. 13 je predlagana menjava zemljišča, s katero občina pridobi del 

kategorizirane ceste. Postopek je v fazi odmere zemljišč. 

 

Pod zaporedno št. 14  se predvideva menjava delov nepremičnin, s katero občina 

pridobi del ceste, na katerem je izgrajen pločnik, v zameno za del zemljišča, ki v 

naravi predstavlja zelenico. 

 

Pod zaporedno št. 15 je naveden predlog menjave zemljišč, z namenom uskladitve 

dejanskega stanja ceste in kmetijskega zemljišča (njive). Odmera zemljišč je bila 

izvršena. 

 

Pod zaporedno št. 16 se predlaga prodaja zemljišča zaradi zaokrožitve gradbene 

parcele. Pred prodajo je potrebno naročiti odmero zemljišča, ki se izvede ob 

prisotnosti strokovnih služb. Strošek odmere nosi predlagatelj.  

 

Pod zaporedno št. 17 gre za ukinitev dela kategorizirane občinske ceste in 

prestavitev ceste na novozgrajeno lokacijo. Pred predvideno menjavo je bila 

izvedena odmera zemljišč in predhodni ogled pristojnih služb glede izvedbe nove 

ceste.  

 

Pod zaporedno št. 18 gre za prodajo zemljišča zaradi zaokrožitve gradbene parcele, 

v lasti predlagatelja. Odproda se samo del zemljišča, ki zaokroža funkcionalno 

zemljišče.  

 

Pod zaporedno št. 19 se predlaga enakovredna menjava, s katero občina pridobi 

zemljišča, ki v naravi predstavljajo cesto. Strošek odmere nosi občina. 

 

Pod zaporedno št. 20 je predlagana menjava v skladu s sklenjenim dogovorom z dne 

4. 8. 2014 in sklenjeno Pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice, št. 478-0033/2015-09.  

 

Pod zaporedno št. 21 je predvidena menjava delov zemljišč, s katero občina pridobi 

del kategorizirane ceste v zameno za ustrezno nadomestno zemljišče. 

 

Pod zaporedno št. 22 se predlaga enakovredna menjava zemljišč. Del kategorizirane 

občinske ceste se ukine in se prestavi na novo zgrajeno lokacijo. 

 

Pod zaporedno št. 23 je predvidena menjava zemljišč, s katero občina pridobi 

kategorizirano občinsko cesto. 

 

Pod zaporedno št. 24 gre za prodajo zemljišča, na katerem imata lastnici sosednjega 

zemljišča, skladno z dovoljenjem iz leta 1981, zgrajeno garažo. 
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Pod zaporedno št. 25 je navedena menjava 5/18 solastniškega deleža na zemljišču, v 

zameno katerega bi občina pridobila del zemljišča na Županku, na katerem stoji 

spomenik ter stavba. 

 

Pod zaporedno št. 26 se predvideva menjava zemljišč, ki jih občina potrebuje za 

potrebe ureditve izgradnje kanalizacije, v okviru projekta Odvajanje in čiščenje 

odpadnih voda v porečju reke Drave.  

 

Pod zaporedno št. 27 je navedena prodaja delov zemljišč, na katerih bi vlagatelj 

uredil parkirne prostore, za potrebe Veterinarske postaje Radlje. Ob prodaji je 

potrebno ustanoviti služnostno pravico za komunalne vode v korist Občine Radlje ob 

Dravi.  

 

Pod zaporedno št. 28 je predvidena menjava dela zemljišča, ki ga podjetje 

potrebuje za ureditev transportne poti do pokritega razkladišča, v zameno za del 

kategorizirane ceste. Občini vlagatelj podeli služnostno pravico dostopa do 

komunalne infrastrukture. 

 

Pod zaporedno št. 29 je navedena menjava, s katero bi občina, v zameno za 

zemljišče, ki je opredeljeno kot javno dobro, pridobila pločnik v Vuhredu ter del 

zemljišča, po katerem poteka občinska cesta. Pred prodajo je zemljišču v občinski 

lasti potrebno ukiniti javno dobro. 

 

Pod zaporedno št. 30 se predlaga prodaja zemljišča, ki ga vlagatelj potrebuje za 

ureditev dovoza do stanovanjske hiše. 

 

Pod zaporedno št. 31 je predvidena enakovredna menjava, s katero bi občina 

pridobila zemljišče, po katerem poteka občinska cesta, v last vlagatelja pa bi prešlo 

zemljišče, na katerem je vrisana cesta, ki pa v naravi ne predstavlja ceste. Vlagatelj 

ter občina krijeta vsaka svoj strošek odmere. 

 

Pod zaporedno št. 32 gre za menjavo, s katero bi Občina pridobila zemljišče, po 

katerem poteka kategorizirana občinska cesta, vlagatelj pa zemljišče, ki ga 

potrebuje za obdelovanje vrta. 

 

Pod zaporedno št. 33 in 34 sta predvideni menjava zemljišč, s katero občina pridobi 

kategorizirano občinsko cesto, katero je potrebno predhodno odmeriti. 

 

Pod zaporedno št. 35 je predvidena prodaja za razširitev funkcionalnega zemljišča k 

stanovanjskemu objektu.  

 

Pod zaporedno št. 36 je predvidena prodaja stavbnega zemljišča, v izmeri 2000 m2, 

ki ga bo občina pridobila z menjavo zemljišča z zemljiščem Ministrstva za notranje 

zadeve.  

 

Pod zaporedno št. 37 je predvidena prodaja stavbnega zemljišča zaradi zaokrožitve 

gradbene parcele.  

 

Pod zaporedno št. 38 se predvideva prodaja dela zemljišča, ki ga ima vlagatelj 

trenutno v zakupu.  
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Pod zaporedno št. 39 je navedena prodaja zemljišča, ki ga vlagateljica potrebuje 

zaradi razširitve funkcionalnega zemljišča k stanovanjskemu objektu. Odmera se 

izvede na podlagi idejne zasnove predvidenih objektov. 

 

Pod zaporedno št. 40 in 41 se predeva menjava, s katero bi občina pridobila 

zemljišča za potrebe ureditve izgradnje kanalizacije, v okviru projekta Odvajanje in 

čiščenje odpadnih voda v porečju reke Drave ter del kategorizirane ceste.  

Pod zaporedno št. 42 se predvideva prodaja zemljišča za razširitev funkcionalnega 

zemljišča k stanovanjski hiši. Pred prodajo je potrebna izdelava strokovnega mnenja. 

 

Pod zaporedno št. 43 je predvidena prodaja zemljišča za potrebe stanovanjske 

gradnje. Prodaja je možna v primeru, da se ne izvede menjava parcele pod 

zaporedno št. 23. 

 

2.B Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stavbe oz. posamezni 

deli stavb  

 

Predvidena je prodaja poslovnih prostorov na Koroški cesti 1/a, 2360 Radlje ob Dravi 

ter prodaja poslovnega prostora na naslovu Remšnik 3, 2363 Podvelka, ki jih ima 

vlagatelj trenutno v najemu. Prav tako je predvidena prodaja stanovanja na naslovu 

Prisoja 3 (v pritličju), ki je trenutno izpraznjeno, občina pa ga zaradi prevelikih vlaganj 

ni obnavljala.  

  

 

 

mag. Alan BUKOVNIK 

ŽUPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 
Priloga: 

- Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja; 

- Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča; 

- Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stavbe oz. posamezni deli 

stavb. 

 

 

*Opomba: Vpogled v posamezne parcele je mogoč preko spletne strani 

http://www.geoprostor.net/PisoPortal/  

http://www.geoprostor.net/PisoPortal/
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KADROVSKI NAČRT OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETI 2016 IN 2017 

 

I. TABELARNI DEL 

 

  

Dovoljeno 

število 

zaposlenih na 

dan 31.12. iz 

kadrovskega 

načrta za 

tekoče leto 

(2015) 

Predlog 

dovoljenega 

števila 

zaposlenih na 

dan 31.12. 

prvega 

naslednjega 

proračunskega 

leta (2016) 

Predlog 

dovoljenega 

števila 

zaposlenih na 

dan 31.12. 

drugega 

naslednjega 

proračunskega 

leta (2017) 

 

I. FUNKCIONARJI 1 1 1 

 

II. ZAPOSLENI ZA  

DOLOČEN ČAS 
0  0 0 

 

III. ZAPOSLENI ZA NEDOLOČEN ČAS 

I. tarifni razred 1 0 0 

II. tarifni razred 1 0 0 

III. tarifni razred 0 0 0 

IV. tarifni 

razred 

3 0 0 

V. tarifni razred 5 3 3 

VI. tarifni 

razred 

1 3 3 

VII/1+VII/2 tarif. 

razred 

4 3 3 

VIII. tarifni 

razred 

0 1 1 

 

IV. PRIPRAVNIKI 

V.+VI.+VII/1+VII/2 1 1 1 

 

SKUPAJ 19 11 11 

 

 



II. OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA 

 

1.) Uvodna pojasnila 

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - 

popr. in 101/13) v 13. členu določa, da je sestavni del obrazložitve občinskega 

proračuna načrt delovnih mest z obrazložitvami. 

 

 

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) v 43. členu nalaga pripravo 

kadrovskega načrta in določa, da organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo s 

kadrovskimi viri v skladu s kadrovskimi načrti. S kadrovskim načrtom se namreč 

prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi 

delovnih mest za obdobje dveh let. 

 

Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik (župan) ob pripravi proračuna, 

predlog kadrovskega načrta pa mora biti usklajen s predlogom proračuna. Župan 

sprejme kadrovski načrt, usklajen s sprejetim proračunom, najkasneje v 60 dneh po 

uveljavitvi proračuna. 

 

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do 

trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z 

obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove 

zaposlitve. 

 

Predlog kadrovskega načrta vsebuje: 

- tabelarni del (določi se dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12. za tekoče leto in 

za naslednji dve proračunski leti) in 

- obrazložitev. 

 

V tabelarnem delu predloga kadrovskega načrta je navedeno: 

- dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12. iz kadrovskega načrta za tekoče leto 

- predlog števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti. 

 

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki 

obsega vse zaposlene, 

za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna. 

 

Dovoljeno število zaposlenih vključuje: 

- število funkcionarjev; 

- število zaposlenih za nedoločen čas; 

- število zaposlenih za določen čas. 

 



V obrazložitvi kadrovskega načrta so navedeni razlogi za predlagane spremembe v 

skupnem številu 

zaposlenih glede na veljaven skupni kadrovski načrt. Med proračunskim obdobjem 

se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja 

obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in 

so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve. 

 

2.) Stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2015 

V letu 2015 je bilo (skupaj z županom) skupno dovoljeno število zaposlenih devetnajst 

(19) oseb, od tega eno (1) delovno mesto na položaju, štiri (4) uradniška delovna 

mesta, dvanajst (12) strokovno tehničnih. Pripravnika nismo zaposlili. 

Na dan 31. 12. 2015 je petnajst (12) javnih uslužbencev zaposlenih za nedoločen čas. 

Dve delovni mesti sta nezasedeni, in sicer delovno mesto finančnik VII/1 zaradi 

odpovedi javne uslužbenke od 17. 10. 2011, delo pa opravlja zunanji izvajalec in 

delovno mesto dokumentalist V zaradi upokojitve javne uslužbenke od 2. 7. 2012 

dalje. 

STRUKTURA DELOVNIH MEST IN DEJANSKA ZASEDENOST: 

VRSTA 

DELOVNEGA 

MESTA 

NAZIV DELOVNEGA MESTA DEJANSKA 

ZASEDENOST 

Položajno Direktor  občinske uprave 1 

Uradniško  Svetovalec za splošne in 

pravne zadeve 

1 

Uradniško  Svetovalec za družbene 

dejavnosti zaščito in 

reševanje 

1 

Uradniško Svetovalec za urbanistične in 

gradbene zadeve 

1 

Uradniško Svetovalec za komunalne in 

premoženjsko-pravne zadeve 

1    

Strokovno-

tehnično  

Finančnik VII/1 NEZASEDENO 

Strokovno-

tehnično 

Finančni referent V 1 

Strokovno-

tehnično 

Koordinator V 1     

Strokovno-

tehnično 

Upravljavec sistema 1 

Strokovno-

tehnično 

Dokumentalist V NEZASEDENO 

Strokovno-

tehnično 

Poslovni sekretar 1 

 

 



Ena javna uslužbenka je na porodniškem dopustu, zaradi česar se je za čas 

nadomeščanja javne uslužbenke med dve zaposleni javni uslužbenki sprejel sklep o 

povečanem obsegu dela (eni za 10%, eni za 20 %). 

 

 

 

3.) Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za leto 2016 in 2017 

Za leto 2016 in 2017 se (poleg župana) predvideva devet (9) sistemiziranih delovnih 

mest, ter en (1) pripravnik, skupaj torej enajst (11) delovnih mest.  

V letu 2016  je predvideno izplačilo odpravnine zaradi upokojitve javnega 

uslužbenca. V skladu s 40. členom Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti 

v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 - ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 

- ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 - ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 - 

ZMPUPR, 39/99, 40/99 - popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 - ZKolP, 71/06, 138/06, 

65/07, 67/07, 57/08 - KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13 in 46/13) ter 

179. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - 

ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 

63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - 

ZIPRS1415 in 101/13 - ZDavNepr), pripada javnemu uslužbencu ob odhodu v pokoj 

odpravnina v višini treh povprečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle 

tri mesece, to je 4.557,96 €. 

V letu 2016 je predvideno izplačilo jubilejne nagrade eni javni uslužbenki, ki za 30 let 

delovne dobe znaša 577,51 €. 

Izplačilo regresa za letni dopust v letu 2016 se izplača v skladu z ZUJF. 

Javnim uslužbencem in funkcionarjem ne pripada del plače za redno delovno 

uspešnost.  

2. člen Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v 

organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 

43/04, 58/04 - popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 

66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 

16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14 in 76/14) določa, da mora biti 

sistemizacija v skladu z zakonom, navedeno uredbo in drugimi predpisi. Sistemizacija 

mora biti v skladu z obsegom sredstev, ki so v finančnem načrtu predvidena za plače 

in druge osebne prejemke, ki jih plačuje delodajalec.  

Skladno z drugim odstavkom 55. člena Zakona 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), se izven sistemizacije lahko sklene delovno razmerje za določen čas in za 

opravljanje pripravništva ali druge podobne oblike teoretičnega in praktičnega 

usposabljanja. 

 



Številka: ___________ 

Datum: ____________ 

 

 

                                                                                       Župan Občine Radlje ob Dravi 

  mag. Alan BUKOVNIK 


