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ZAKLJUČNI RAČUN  ZA LETO 2020
OBČINA RADLJE OB DRAVI

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

235 - ZR2019 229 - PR2020 250 - REB3_20

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

Indeks

260 - VELJAVNIPR2020

(4) (5)/(3)

Indeks

257 - ZR2020

(5)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 8.493.553,2312.438.641,567.829.198,62 100,78.493.553,23 100,78.556.481,18

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.698.148,266.420.657,105.896.959,49 97,66.698.148,26 97,66.539.765,27

70 DAVČNI PRIHODKI 5.248.870,204.863.994,864.454.740,88 100,15.248.870,20 100,15.255.283,05

700 Davki na dohodek in dobiček 4.313.249,004.072.341,003.902.142,00 100,04.313.249,00 100,04.313.249,00

7000 Dohodnina 4.313.249,004.072.341,003.902.142,00 100,04.313.249,00 100,04.313.249,00

703 Davki na premoženje 797.215,20671.854,31431.092,06 101,2797.215,20 101,2806.634,85

7030 Davki na nepremičnine 741.807,20617.984,31372.504,24 103,0741.807,20 103,0764.046,06

7031 Davki na premičnine 600,00870,00496,69 94,3600,00 94,3565,93

7032 Davki na dediščine in darila 7.808,002.000,008.252,92 90,67.808,00 90,67.073,21

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 47.000,0051.000,0049.838,21 74,447.000,00 74,434.949,65

704 Domači davki na blago in storitve 138.406,00119.799,55121.506,82 96,8138.406,00 96,8133.943,24

7044 Davki na posebne storitve 5.000,005.000,005.312,90 27,45.000,00 27,41.371,01

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 133.406,00114.799,55116.193,92 99,4133.406,00 99,4132.572,23

706 Drugi davki in prispevki 0,000,000,00 ---0,00 ---1.455,96

7060 Drugi davki in prispevki 0,000,000,00 ---0,00 ---1.455,96

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.449.278,061.556.662,241.442.218,61 88,61.449.278,06 88,61.284.482,22

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.270.231,061.318.065,421.261.895,34 87,01.270.231,06 87,01.105.076,76

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 16.089,140,0018.781,89 100,016.089,14 100,016.089,14

7102 Prihodki od obresti 0,000,000,00 ---0,00 ---367,52

7103 Prihodki od premoženja 1.254.141,921.318.065,421.243.113,45 86,81.254.141,92 86,81.088.620,10

711 Takse in pristojbine 6.000,006.000,004.463,05 71,06.000,00 71,04.258,90

7111 Upravne takse in pristojbine 6.000,006.000,004.463,05 71,06.000,00 71,04.258,90

Stran 1 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

235 - ZR2019 229 - PR2020 250 - REB3_20

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

Indeks

260 - VELJAVNIPR2020

(4) (5)/(3)

Indeks

257 - ZR2020

(5)

712 Globe in druge denarne kazni 12.760,005.960,006.504,00 92,412.760,00 92,411.795,97

7120 Globe in druge denarne kazni 12.760,005.960,006.504,00 92,412.760,00 92,411.795,97

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 12.000,0012.000,0017.675,96 63,112.000,00 63,17.569,60

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 12.000,0012.000,0017.675,96 63,112.000,00 63,17.569,60

714 Drugi nedavčni prihodki 148.287,00214.636,82151.680,26 105,1148.287,00 105,1155.780,99

7141 Drugi nedavčni prihodki 148.287,00214.636,82151.680,26 105,1148.287,00 105,1155.780,99

72 KAPITALSKI PRIHODKI 214.639,021.128.027,8031.888,66 70,3214.639,02 70,3150.915,59

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 78.017,87794.836,8016.886,00 103,578.017,87 103,580.715,00

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 78.017,87794.836,8016.886,00 103,578.017,87 103,580.715,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 136.621,15333.191,0015.002,66 51,4136.621,15 51,470.200,59

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 136.621,15333.191,0015.002,66 51,4136.621,15 51,470.200,59

73 PREJETE DONACIJE 28.906,5010.000,0013.800,00 100,028.906,50 100,028.906,50

730 Prejete donacije iz domačih virov 28.906,5010.000,0013.800,00 100,028.906,50 100,028.906,50

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 28.906,5010.000,0013.800,00 100,028.906,50 100,028.906,50

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.551.859,454.879.956,661.886.550,47 118,41.551.859,45 118,41.836.893,82

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 564.977,861.385.732,39624.407,27 111,5564.977,86 111,5630.190,43

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 564.977,861.269.732,39623.942,27 111,5564.977,86 111,5630.190,43

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 0,0050.000,00465,00 ---0,00 ---0,00

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 0,0066.000,000,00 ---0,00 ---0,00

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
in iz drugih držav

986.881,593.494.224,271.262.143,20 122,3986.881,59 122,31.206.703,39

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz 
strukturnih skladov

0,00310.940,250,00 ---0,00 ---135.141,25

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

986.881,593.183.284,021.262.143,20 108,6986.881,59 108,61.071.562,14
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

235 - ZR2019 229 - PR2020 250 - REB3_20

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

Indeks

260 - VELJAVNIPR2020

(4) (5)/(3)

Indeks

257 - ZR2020

(5)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 7.981.896,6812.127.144,528.119.379,88 97,57.981.896,68 97,57.778.179,41

40 TEKOČI ODHODKI 2.234.471,042.321.913,542.130.600,69 96,92.238.518,11 97,12.168.885,95

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 252.100,52313.927,62284.284,99 98,4252.100,52 98,4248.111,73

4000 Plače in dodatki 223.930,56284.934,53257.448,56 98,9223.930,56 98,9221.560,53

4001 Regres za letni dopust 10.346,3811.286,9610.639,16 98,110.346,38 98,110.150,43

4002 Povračila in nadomestila 11.709,8514.505,0113.420,59 92,111.709,85 92,110.780,96

4003 Sredstva za delovno uspešnost 4.924,972.112,361.686,69 94,34.924,97 94,34.643,38

4004 Sredstva za nadurno delo 900,00800,00801,23 76,4900,00 76,4687,67

4009 Drugi izdatki zaposlenim 288,76288,76288,76 100,0288,76 100,0288,76

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 41.366,1251.027,1646.607,16 98,041.366,12 98,040.533,61

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 20.333,3525.467,2923.029,10 96,820.205,42 96,219.550,64

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 16.289,9920.402,9418.449,48 98,916.289,99 98,916.116,20

4012 Prispevek za zaposlovanje 237,77172,58200,43 99,5289,75 121,2288,25

4013 Prispevek za starševsko varstvo 229,74287,76260,35 98,9229,74 98,9227,30

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4.275,274.696,594.667,80 100,04.351,22 101,84.351,22

402 Izdatki za blago in storitve 1.812.354,401.817.245,011.674.443,06 96,51.817.882,21 96,81.753.873,92

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 213.382,60226.170,49200.255,27 90,6209.144,26 88,8189.522,95

4021 Posebni material in storitve 20.176,9838.000,158.504,51 81,924.396,98 99,019.980,52

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 185.429,91186.413,06195.664,99 92,8185.605,86 92,9172.288,87

4023 Prevozni stroški in storitve 4.854,6710.988,325.233,47 45,74.854,67 45,72.218,77

4024 Izdatki za službena potovanja 7.630,0012.430,009.004,40 76,77.630,00 76,75.853,27

4025 Tekoče vzdrževanje 1.250.519,371.191.357,471.130.513,75 99,81.262.660,76 100,81.259.938,37

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 16.729,3216.729,3213.569,19 100,016.736,89 100,016.736,79

4027 Kazni in odškodnine 5.600,005.600,000,00 18,55.600,00 18,51.035,00

4029 Drugi operativni odhodki 108.031,55129.556,20111.697,48 85,2101.252,79 79,986.299,38

403 Plačila domačih obresti 72.150,0083.300,0068.712,91 98,972.150,00 98,971.347,43

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 72.150,0083.300,0068.712,91 98,972.150,00 98,971.347,43

Stran 3 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

235 - ZR2019 229 - PR2020 250 - REB3_20

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

Indeks

260 - VELJAVNIPR2020

(4) (5)/(3)

Indeks

257 - ZR2020

(5)

409 Rezerve 56.500,0056.413,7556.552,57 100,055.019,26 97,455.019,26

4090 Splošna proračunska rezervacija 0,003.000,000,00 ---0,00 ---0,00

4091 Proračunska rezerva 30.000,0030.000,0030.000,00 100,030.000,00 100,030.000,00

4093 Sredstva za posebne namene 26.500,0023.413,7526.552,57 100,025.019,26 94,425.019,26

41 TEKOČI TRANSFERI 2.689.917,842.817.302,252.642.507,80 95,12.633.943,00 93,12.503.780,81

410 Subvencije 109.499,00110.499,00102.368,31 95,0104.849,49 91,099.590,56

4100 Subvencije javnim podjetjem 103.200,00103.200,00102.368,31 96,5103.200,00 96,599.590,56

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 6.299,007.299,000,00 0,01.649,49 0,00,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.468.664,761.537.534,301.399.893,10 94,21.461.768,04 93,71.376.217,71

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 5.932,005.000,004.059,00 87,15.932,00 87,15.168,00

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 1.000,001.000,000,00 0,01.000,00 0,00,00

4117 Štipendije 5.000,004.650,004.630,36 86,75.000,00 86,74.334,28

4119 Drugi transferi posameznikom 1.456.732,761.526.884,301.391.203,74 94,31.449.836,04 93,81.366.715,43

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 153.666,11164.407,35167.089,62 91,2153.380,44 91,1139.918,39

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 153.666,11164.407,35167.089,62 91,2153.380,44 91,1139.918,39

413 Drugi tekoči domači transferi 958.087,971.004.861,60973.156,77 97,2913.945,03 92,7888.054,15

4130 Tekoči transferi občinam 113.381,5365.934,5799.031,46 97,6113.381,53 97,6110.626,26

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 52.400,0045.200,0045.003,60 100,052.439,90 100,152.439,90

4132 Tekoči transferi v javne sklade 7.767,349.607,3514.079,99 98,27.767,34 98,27.629,62

4133 Tekoči transferi v javne zavode 604.052,68639.749,52583.572,69 97,0609.391,93 97,9591.369,13

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 157.167,00218.018,44213.659,77 95,4107.644,91 65,3102.669,82

4136 Tekoči transferi v javne agencije 23.319,4226.351,7217.809,26 100,023.319,42 100,023.319,42
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

235 - ZR2019 229 - PR2020 250 - REB3_20

(1) (2) (3) (5)/(4)
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260 - VELJAVNIPR2020

(4) (5)/(3)
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257 - ZR2020

(5)

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.876.619,646.817.586,703.028.658,52 101,62.928.547,41 103,52.976.120,41

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.876.619,646.817.586,703.028.658,52 101,62.928.547,41 103,52.976.120,41

4200 Nakup zgradb in prostorov 70.821,00619.508,60306.049,14 93,170.821,00 93,165.941,00

4202 Nakup opreme 9.916,6065.062,933.434,12 97,24.329,24 42,44.206,08

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.736.874,685.002.984,492.165.468,05 103,01.815.355,78 107,71.869.741,33

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 620.003,46597.283,76285.865,60 99,9621.707,64 100,1620.834,67

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 45.708,31109.559,9624.098,42 100,040.952,65 89,640.952,65

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring

393.295,59423.186,96243.743,19 99,8375.381,10 95,2374.444,68

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 180.888,16170.342,03317.612,87 71,5180.888,16 71,5129.392,24

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki

145.020,51145.099,28283.263,66 69,3145.020,51 69,3100.524,59

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 77.744,0877.744,08217.537,08 99,877.744,08 99,877.570,44

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 67.276,4367.355,2065.726,58 34,167.276,43 34,122.954,15

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 35.867,6525.242,7534.349,21 80,535.867,65 80,528.867,65

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 35.867,6525.242,7534.349,21 80,535.867,65 80,528.867,65
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Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
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     (I. - II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

311.497,04 511.656,55-290.181,26 152,1511.656,55 152,1778.301,77III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI 
PRIMANJKLJAJ)

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

394.797,04 583.806,55-221.468,35 145,5583.806,55 145,5849.281,68

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

1.281.441,31 1.773.759,381.123.851,00 102,31.825.687,15 105,31.867.098,51

Stran 6 od 8
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(4) (5)/(3)

Indeks

257 - ZR2020

(5)

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

49.374,000,007.008,36 100,449.374,00 100,449.546,36

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV

49.374,000,007.008,36 100,449.374,00 100,449.546,36

750 Prejeta vračila danih posojil 0,000,001.522,36 ---0,00 ---172,36

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,000,001.522,36 ---0,00 ---172,36

751 Prodaja kapitalskih deležev 49.374,000,005.486,00 100,049.374,00 100,049.374,00

7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah 0,000,005.486,00 ---0,00 ---0,00

7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 49.374,000,000,00 100,049.374,00 100,049.374,00

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

0,00 49.374,007.008,36 100,449.374,00 100,449.546,36

Stran 7 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

C. RAČUN FINANCIRANJA

235 - ZR2019 229 - PR2020 250 - REB3_20

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

Indeks

260 - VELJAVNIPR2020

(4) (5)/(3)

Indeks

257 - ZR2020

(5)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 132.640,00126.020,00773.739,81 99,9132.640,00 99,9132.486,74

50 ZADOLŽEVANJE 132.640,00126.020,00773.739,81 99,9132.640,00 99,9132.486,74

500 Domače zadolževanje 132.640,00126.020,00773.739,81 99,9132.640,00 99,9132.486,74

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0,000,00600.000,00 ---0,00 ---0,00

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 132.640,00126.020,00173.739,81 99,9132.640,00 99,9132.486,74

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 764.368,20455.672,58426.007,50 98,9764.368,20 98,9756.045,70

55 ODPLAČILA DOLGA 764.368,20455.672,58426.007,50 98,9764.368,20 98,9756.045,70

550 Odplačila domačega dolga 764.368,20455.672,58426.007,50 98,9764.368,20 98,9756.045,70

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 458.368,20455.672,58426.007,50 98,2458.368,20 98,2450.045,70

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 306.000,000,000,00 100,0306.000,00 100,0306.000,00

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

-18.155,54 -70.697,6564.559,41 ----70.697,65 ---204.289,17

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -329.652,58 -631.728,20347.732,31 98,7-631.728,20 98,7-623.558,96

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -311.497,04 -511.656,55290.181,26 152,1-511.656,55 152,1-778.301,77

82.715,25XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
       NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

18.155,5418.155,54 82.715,25 82.715,25

Stran 8 od 8



II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ZR-RE za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

ZAKLJUČNI RAČUN  ZA LETO 2020
OBČINA RADLJE OB DRAVI

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1000 - OBČINSKI SVET

235 - ZR2019 229 - PR2020 250 - REB3_20

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

Indeks

260 - VELJAVNIPR2020

(4) (5)/(4)

Indeks

257 - ZR2020

(5)

1000 OBČINSKI SVET 25.688,7033.684,3539.715,44 83,224.322,40 87,821.363,13

25.688,7001 POLITIČNI SISTEM 33.684,3539.715,44 83,224.322,40 87,821.363,13

25.688,700101 Politični sistem 33.684,3539.715,44 83,224.322,40 87,821.363,13

22.251,4201019001 Dejavnost občinskega sveta 30.247,0729.621,62 80,620.885,12 85,817.925,85

14.909,400001002 STROŠKI SEJ .OBČINSKEGA SVETA 22.904,3822.630,22 81,714.909,40 81,712.174,64
1.000,004025 Tekoče vzdrževanje 800,00517,95 105,01.050,42 100,01.050,42

13.909,404029 Drugi operativni odhodki 22.104,3822.112,27 80,013.858,98 80,311.124,22

7.342,020001003 STROŠKI ODBOROV IN KOMISIJ 7.342,696.483,59 78,35.975,72 96,25.751,21
7.342,024029 Drugi operativni odhodki 7.342,696.483,59 78,35.975,72 96,25.751,21

0,000001004 NABAVA OPREME ZA OBČINSKI SVET 0,00507,81 ---0,00 ---0,00
0,004202 Nakup opreme 0,00507,81 ---0,00 ---0,00

3.437,2801019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 3.437,2810.093,82 100,03.437,28 100,03.437,28

3.437,280001006 FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK 3.437,283.437,28 100,03.437,28 100,03.437,28
3.437,284120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.437,283.437,28 100,03.437,28 100,03.437,28

0,000001007 VOLITVE ŽUPANA IN OBČINSKI SVET 0,006.656,54 ---0,00 ---0,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,005.690,35 ---0,00 ---0,00

0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00240,00 ---0,00 ---0,00

0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00726,19 ---0,00 ---0,00

Stran: 1 od 34



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2000 - NADZORNI ODBOR

235 - ZR2019 229 - PR2020 250 - REB3_20

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

Indeks

260 - VELJAVNIPR2020

(4) (5)/(4)

Indeks

257 - ZR2020

(5)

2000 NADZORNI ODBOR 5.690,985.690,988.973,87 37,85.622,68 38,22.149,79

5.690,9802 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5.690,988.973,87 37,85.622,68 38,22.149,79

5.690,980203 Fiskalni nadzor 5.690,988.973,87 37,85.622,68 38,22.149,79

5.690,9802039001 Dejavnost nadzornega odbora 5.690,988.973,87 37,85.622,68 38,22.149,79

5.690,980002003 DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA 5.690,988.973,87 37,85.622,68 38,22.149,79
5.690,984029 Drugi operativni odhodki 5.690,988.973,87 37,85.622,68 38,22.149,79

Stran: 2 od 34



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3000 - ŽUPAN IN PODŽUPANI

235 - ZR2019 229 - PR2020 250 - REB3_20

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

Indeks

260 - VELJAVNIPR2020

(4) (5)/(4)

Indeks

257 - ZR2020

(5)

3000 ŽUPAN IN PODŽUPANI 131.911,31145.181,76136.327,06 100,1133.277,61 99,1132.022,47

131.911,3101 POLITIČNI SISTEM 145.181,76136.327,06 100,1133.277,61 99,1132.022,47

131.911,310101 Politični sistem 145.181,76136.327,06 100,1133.277,61 99,1132.022,47

131.911,3101019003 Dejavnost župana in podžupanov 145.181,76136.327,06 100,1133.277,61 99,1132.022,47

55.662,830001008 PLAČE ŽUPANA 60.233,2656.453,33 97,855.662,83 97,854.407,67
41.026,194000 Plače in dodatki 41.026,1940.439,39 99,741.026,19 99,740.881,49

883,524002 Povračila in nadomestila 779,33827,20 99,6883,52 99,6880,00

3.630,814010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.630,813.603,98 99,93.630,81 99,93.628,43

2.909,094011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.909,092.887,28 99,92.909,09 99,92.906,93

124,544012 Prispevek za zaposlovanje 24,5432,66 98,8124,54 98,8123,04

41,024013 Prispevek za starševsko varstvo 41,0240,74 100,041,02 100,041,01

447,664015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU

422,28432,84 100,0447,66 100,0447,66

6.600,004024 Izdatki za službena potovanja 11.400,008.189,24 83,36.600,00 83,35.499,11

940,580001009 REGRES ŽUPAN 940,58886,23 100,0940,58 100,0940,58
940,584001 Regres za letni dopust 940,58886,23 100,0940,58 100,0940,58

15.007,900001016 PODŽUPANI 15.007,9215.033,54 100,015.007,90 100,015.007,92
0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,0025,62 ---0,00 ---0,00

15.007,904029 Drugi operativni odhodki 15.007,9215.007,92 100,015.007,90 100,015.007,92

11.300,000001017 PROTOKOL 20.000,0017.328,96 108,112.212,34 100,012.212,34
11.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 12.000,0014.531,94 84,49.279,00 100,09.279,00

0,004023 Prevozni stroški in storitve 6.000,002.400,00 ---0,00 ---0,00

300,004119 Drugi transferi posameznikom 500,00397,02 11,133,34 100,033,34

0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.500,000,00 ---1.100,00 100,01.100,00

0,004133 Tekoči transferi v javne zavode 0,000,00 ---1.800,00 100,01.800,00

8.000,000001018 REPREZENTANCA 8.000,005.632,63 71,15.690,31 100,05.690,31
8.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.000,005.632,63 71,15.690,31 100,05.690,31

Stran: 3 od 34



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3000 - ŽUPAN IN PODŽUPANI

235 - ZR2019 229 - PR2020 250 - REB3_20

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

Indeks

260 - VELJAVNIPR2020

(4) (5)/(4)

Indeks

257 - ZR2020

(5)

41.000,000001019 ODNOSI Z JAVNOSTJO OGLASI OBJAVE 41.000,0040.992,37 106,743.763,65 100,043.763,65
35.100,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 35.100,0034.423,88 99,935.071,37 100,035.071,37

5.900,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.900,006.568,49 147,38.692,28 100,08.692,28

Stran: 4 od 34



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000 - OBČINSKA UPRAVA

235 - ZR2019 229 - PR2020 250 - REB3_20

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

Indeks

260 - VELJAVNIPR2020

(4) (5)/(4)

Indeks

257 - ZR2020

(5)

4000 OBČINSKA UPRAVA 7.657.229,1011.820.330,277.782.612,74 97,57.657.297,40 97,57.464.947,48

7.704,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 6.504,006.234,91 100,97.772,30 100,07.772,30

3.800,000202 Urejanje na področju fiskalne politike 2.600,002.330,91 101,83.868,30 100,03.868,30

3.800,0002029001 Urejanje na področju fiskalne politike 2.600,002.330,91 101,83.868,30 100,03.868,30

3.800,000002001 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA 2.600,002.330,91 101,83.868,30 100,03.868,30
3.800,004029 Drugi operativni odhodki 2.600,002.330,91 101,83.868,30 100,03.868,30

3.904,000203 Fiskalni nadzor 3.904,003.904,00 100,03.904,00 100,03.904,00

3.904,0002039001 Dejavnost nadzornega odbora 3.904,003.904,00 100,03.904,00 100,03.904,00

3.904,000002004 NOTRANJA REVIZIJA 3.904,003.904,00 100,03.904,00 100,03.904,00
3.904,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.904,003.904,00 100,03.904,00 100,03.904,00

736.579,5506 LOKALNA SAMOUPRAVA 768.823,36851.034,45 94,5736.579,55 94,5695.821,08

30.146,810601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni

34.757,8826.165,20 99,930.146,81 99,930.126,94

1.900,0006019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 3.400,002.812,45 99,01.900,00 99,01.880,13

1.900,000006000 ČLANARINE SOS  ZOS 3.400,002.812,45 99,01.900,00 99,01.880,13
1.900,004029 Drugi operativni odhodki 3.400,002.812,45 99,01.900,00 99,01.880,13

28.246,8106019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 31.357,8823.352,75 100,028.246,81 100,028.246,81

16.319,420006002 RRA KOROŠKA  SOFINANCIRANJE DELOVANJA SLUŽB 19.351,7214.309,26 100,016.319,42 100,016.319,42
16.319,424136 Tekoči transferi v javne agencije 19.351,7214.309,26 100,016.319,42 100,016.319,42

941,230060049 DVIG KOMPETENC IN RAZVOJ TURISTIČNE PONUDBE 
VODILNE TURISTIČNE DESTINACIJE KOROŠKA

0,000,00 100,0941,23 100,0941,23

941,234311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali 
občin

0,000,00 100,0941,23 100,0941,23

Stran: 5 od 34



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000 - OBČINSKA UPRAVA

235 - ZR2019 229 - PR2020 250 - REB3_20

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

Indeks

260 - VELJAVNIPR2020

(4) (5)/(4)

Indeks

257 - ZR2020

(5)

7.326,160060053 RDO-AKTIVNOST SKUPNE PROMOCIJE KOROŠKE 7.326,166.603,49 100,07.326,16 100,07.326,16
7.326,164311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali 

občin
7.326,166.603,49 100,07.326,16 100,07.326,16

3.660,000060056 MREŽA KOLESARSKIH POTI V REGIJI 4.680,002.440,00 100,03.660,00 100,03.660,00
3.660,004311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali 

občin
4.680,002.440,00 100,03.660,00 100,03.660,00

706.432,740603 Dejavnost občinske uprave 734.065,48824.869,25 94,2706.432,74 94,2665.694,14

433.880,7506039001 Administracija občinske uprave 507.062,74438.150,30 93,2433.880,75 93,2404.535,13

219.229,340006011 PLAČE OBČ.UPRAVA 275.100,70244.061,79 98,7219.229,34 98,7216.475,25
182.904,374000 Plače in dodatki 243.908,34217.009,17 98,8182.904,37 98,8180.679,04

4.924,974003 Sredstva za delovno uspešnost 2.112,361.686,69 94,34.924,97 94,34.643,38

900,004004 Sredstva za nadurno delo 800,00801,23 76,4900,00 76,4687,67

30.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 28.280,0024.564,70 99,930.500,00 99,930.465,16

9.405,800006012 REGRES LD  OBČ.UPRAVA 10.346,389.752,93 97,99.405,80 97,99.209,85
9.405,804001 Regres za letni dopust 10.346,389.752,93 97,99.405,80 97,99.209,85

288,760006013 JUBILEJNE NAGRADE 288,76288,76 100,0288,76 100,0288,76
288,764009 Drugi izdatki zaposlenim 288,76288,76 100,0288,76 100,0288,76

8.071,900006014 PREHRANA DELAVCEV OBČ.UPRAVA 10.020,088.578,92 91,88.071,90 91,87.411,73
8.071,904002 Povračila in nadomestila 10.020,088.578,92 91,88.071,90 91,87.411,73

2.754,430006015 PREVOZI NA DELO OBČ.UPRAVA 3.705,604.014,47 90,42.754,43 90,42.489,23
2.754,434002 Povračila in nadomestila 3.705,604.014,47 90,42.754,43 90,42.489,23

30.385,390006016 PRISPEVKI DAVKI OBČ.UPRAVA 39.725,1135.374,70 97,030.309,44 97,329.482,98
16.702,544010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 21.836,4819.425,12 95,316.574,61 96,115.922,21

13.380,904011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 17.493,8515.562,20 98,713.380,90 98,713.209,27

113,234012 Prispevek za zaposlovanje 148,04167,77 145,9165,21 100,0165,21

188,724013 Prispevek za starševsko varstvo 246,74219,61 98,7188,72 98,7186,29

Stran: 6 od 34



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000 - OBČINSKA UPRAVA

235 - ZR2019 229 - PR2020 250 - REB3_20

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

Indeks

260 - VELJAVNIPR2020

(4) (5)/(4)

Indeks

257 - ZR2020

(5)

3.827,610006017 PREMIJE POKOJN.ZAVAROVANJE 4.274,314.234,96 102,03.903,56 100,03.903,56
3.827,614015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 

ZKDPZJU
4.274,314.234,96 102,03.903,56 100,03.903,56

158.917,520006020 MATERIALNI STROŠKI OBČ. UPRAVA 162.601,80131.843,77 84,8158.917,52 84,8134.685,84
58.002,844020 Pisarniški in splošni material in storitve 58.002,8437.285,58 73,954.523,98 78,642.864,60

38.017,224022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 33.122,7639.709,31 91,239.554,78 87,734.680,56

3.350,004023 Prevozni stroški in storitve 3.350,002.512,92 24,63.350,00 24,6824,75

1.030,004024 Izdatki za službena potovanja 1.030,00815,16 34,41.030,00 34,4354,16

21.139,004025 Tekoče vzdrževanje 21.139,0018.509,31 117,426.856,94 92,424.812,59

3.821,044026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.821,044.139,46 108,34.139,46 100,04.139,46

33.557,424029 Drugi operativni odhodki 42.136,1628.872,03 80,529.462,36 91,727.009,72

1.000,000006032 PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 1.000,000,00 58,81.000,00 58,8587,93
1.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000,000,00 58,81.000,00 58,8587,93

272.551,9906039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave

227.002,74386.718,95 95,8272.551,99 95,8261.159,01

23.964,280006021 TEKOČE VZDRŽEVANJE PROSTOROV IN OPREME 17.400,0018.836,04 102,824.635,04 100,024.635,04
11.384,284022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.600,007.575,01 100,311.419,62 100,011.419,62

6.280,004025 Tekoče vzdrževanje 6.500,004.146,22 120,57.569,81 100,07.569,81

2.000,004029 Drugi operativni odhodki 2.000,001.483,02 74,21.483,02 100,01.483,02

4.300,004093 Sredstva za posebne namene 4.300,005.631,79 96,84.162,59 100,04.162,59

5.000,000006022 NAKUP OPREME OBČ.UPRAVA 5.000,00852,31 84,14.329,24 97,24.206,08
5.000,004202 Nakup opreme 5.000,00852,31 84,14.329,24 97,24.206,08

93.650,000006028 INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE DRUGE OBČ. STAVBE 107.796,79100.670,38 88,293.415,14 88,482.573,54
1.650,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.432,613.395,26 208,13.433,42 100,03.433,42

69.800,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 73.900,0070.453,47 88,367.463,07 91,361.600,55

14.450,004025 Tekoče vzdrževanje 17.798,0019.155,65 94,414.755,17 92,413.633,11

7.650,004029 Drugi operativni odhodki 7.602,437.602,43 49,67.650,00 49,63.792,98

100,004093 Sredstva za posebne namene 63,7563,57 113,5113,48 100,0113,48

Stran: 7 od 34



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000 - OBČINSKA UPRAVA

235 - ZR2019 229 - PR2020 250 - REB3_20

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

Indeks

260 - VELJAVNIPR2020

(4) (5)/(4)

Indeks

257 - ZR2020

(5)

13.090,600006030 CENTER RADLJE 47.836,00217.390,27 101,813.325,46 100,013.325,46
6.100,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.000,004.978,03 103,26.292,52 100,06.292,52

4.836,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.836,0011.005,20 69,33.353,34 100,03.353,34

2.154,604205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 40.000,00201.407,04 100,02.154,60 100,02.154,60

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

0,000,00 ---1.525,00 100,01.525,00

48.969,950006031 ENERGETSKO POGODBENIŠTVO 48.969,9548.969,95 99,148.969,95 99,148.541,73
48.969,954025 Tekoče vzdrževanje 48.969,9548.969,95 99,148.969,95 99,148.541,73

24.702,160006033 SKLADIŠČNI PROSTORI JP KIČ 0,000,00 100,024.702,16 100,024.702,16
24.702,164204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 100,024.702,16 100,024.702,16

63.175,000006034 OBJEKT KOROŠKA CESTA 11 0,000,00 100,063.175,00 100,063.175,00
63.175,004200 Nakup zgradb in prostorov 0,000,00 100,063.175,00 100,063.175,00

110.574,8107 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 98.809,01241.824,22 98,4110.574,81 98,4108.783,39

110.574,810703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 98.809,01241.824,22 98,4110.574,81 98,4108.783,39

16.079,5807039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 4.313,784.862,98 89,916.079,58 89,914.461,80

3.657,580007001 USPOSABLJANJE ENOT CIVILNE ZAŠČITE 3.313,782.313,78 100,03.657,58 100,03.657,58
3.657,584029 Drugi operativni odhodki 3.313,782.313,78 100,03.657,58 100,03.657,58

12.422,000007002 OPREMLJANJE ENOT CIVILNE ZAŠČITE 1.000,002.549,20 87,012.422,00 87,010.804,22
12.422,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00475,20 87,012.422,00 87,010.804,22

0,004202 Nakup opreme 0,002.074,00 ---0,00 ---0,00

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

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

94.495,2307039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 94.495,23236.961,24 99,894.495,23 99,894.321,59

2.638,570007000 GASILSKA ZVEZA DRAVSKE DOLINE 2.638,572.638,57 100,02.638,57 100,02.638,57
2.638,574120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.638,572.638,57 100,02.638,57 100,02.638,57
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13.192,780007003 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV 13.192,7813.192,77 100,013.192,78 100,013.192,78
13.192,784120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.192,7813.192,77 100,013.192,78 100,013.192,78

22.000,000007005 POŽARNA TAKSA (ZA GASILSKO OPREMO) 22.000,0022.000,00 100,022.000,00 100,022.000,00
22.000,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 22.000,0022.000,00 100,022.000,00 100,022.000,00

8.019,600007006 NABAVA GASILSKIH VOZIL 8.019,608.019,60 100,08.019,60 100,08.019,60
8.019,604310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.019,608.019,60 100,08.019,60 100,08.019,60

919,800007007 GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA 919,80919,80 100,0919,80 100,0919,80
919,804120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 919,80919,80 100,0919,80 100,0919,80

47.724,480007008 GRADNJA GASILSKEGA DOMA 47.724,4847.700,43 99,647.724,48 99,647.550,84
47.724,484310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 47.724,4847.700,43 99,647.724,48 99,647.550,84

0,000007009 REGIJSKI POLIGON ZA GASILCE 0,00142.490,07 ---0,00 ---0,00
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski inženiring
0,002.673,02 ---0,00 ---0,00

0,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00139.817,05 ---0,00 ---0,00

11.218,0108 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 11.218,015.827,06 91,311.218,01 91,310.240,92

11.218,010802 Policijska in kriminalistična dejavnost 11.218,015.827,06 91,311.218,01 91,310.240,92

11.218,0108029001 Prometna varnost 11.218,015.827,06 91,311.218,01 91,310.240,92

2.398,010008001 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO 2.398,01674,11 73,12.398,01 73,11.753,62
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 ---400,00 100,0400,00

1.827,834029 Drugi operativni odhodki 1.827,83114,93 74,11.427,83 94,81.353,62

570,184133 Tekoči transferi v javne zavode 570,18559,18 0,0570,18 0,00,00

8.820,000008002 PROMETNA VARNOST S SIGNALIZACIJO 8.820,005.152,95 96,28.820,00 96,28.487,30
8.820,004021 Posebni material in storitve 8.820,005.152,95 96,28.820,00 96,28.487,30
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970,0410 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1.500,0015.851,10 100,0970,04 100,0970,04

970,041003 Aktivna politika zaposlovanja 1.500,0015.851,10 100,0970,04 100,0970,04

970,0410039001 Povečanje zaposljivosti 1.500,0015.851,10 100,0970,04 100,0970,04

970,040010001 JAVNA DELA 1.500,0015.851,10 100,0970,04 100,0970,04
60,004119 Drugi transferi posameznikom 0,000,00 100,060,00 100,060,00

910,044133 Tekoči transferi v javne zavode 1.500,0015.851,10 100,0910,04 100,0910,04

98.135,0411 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 94.158,88132.256,53 95,498.135,04 95,493.599,12

18.979,001102 Program reforme kmetijstva in živilstva 34.821,6046.771,10 66,517.163,82 73,612.627,94

16.899,0011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 32.741,6046.320,70 69,015.083,82 77,311.658,66

7.834,000011011 PODPORA DELOVANJU DRUŠTEV S PODROČJA 
KMETIJSTVA IN RAZVOJA PODEŽELJA

7.834,006.613,25 54,26.018,82 70,54.243,15

7.834,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.834,006.613,25 54,26.018,82 70,54.243,15

1.000,000011012 POMOČ ZA NALOŽBE V PREDELAVO IN TRŽENJE 
KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PROIZVODOV TER NALOŽBE V 
NEKMETIJSKO DEJAVNOST NA KMETIJI

1.000,000,00 43,01.000,00 43,0429,51

1.000,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 1.000,000,00 0,0570,49 0,00,00

0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 ---429,51 100,0429,51

2.766,000011016 ODKUP  KOZOLCA TOPLARJA NA MAISTROVI ULICI 18.608,600,00 100,02.766,00 100,02.766,00
2.766,004200 Nakup zgradb in prostorov 18.608,600,00 100,02.766,00 100,02.766,00

0,000011023 CENTER SONARAVNEGA IN TRAJNOSTNEGA 
GOSPODARJENJA Z GOZDOVI-MUZEJ

0,0015.211,45 ---0,00 ---0,00

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,005.211,45 ---0,00 ---0,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0010.000,00 ---0,00 ---0,00

0,000011024 OBNOVA MESTNEGA JEDRA 0,0024.496,00 ---0,00 ---0,00
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski inženiring
0,0024.496,00 ---0,00 ---0,00
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5.299,000011026 SOFINANCIRANJE DODATKOV ZA RAZGRADNJO 
GNOJEVKE

5.299,000,00 79,65.299,00 79,64.220,00

0,004021 Posebni material in storitve 0,000,00 ---4.220,00 100,04.220,00

5.299,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 5.299,000,00 0,01.079,00 0,00,00

2.080,0011029003 Zemljiške operacije 2.080,00450,40 46,62.080,00 46,6969,28

2.080,000110131 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH SADOVNJAKOV 2.080,00450,40 46,62.080,00 46,6969,28
2.080,004029 Drugi operativni odhodki 2.080,00450,40 46,62.080,00 46,6969,28

79.156,041104 Gozdarstvo 59.337,2885.485,43 102,380.971,22 100,080.971,18

79.156,0411049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 59.337,2885.485,43 102,380.971,22 100,080.971,18

73.800,000011014 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST 50.000,0064.478,73 107,279.115,18 100,079.115,18
73.800,004025 Tekoče vzdrževanje 50.000,0064.478,73 107,279.115,18 100,079.115,18

4.306,280011015 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE OBČINSKEGA GOZDA 8.306,2819.976,47 18,7806,28 100,0806,28
3.500,004025 Tekoče vzdrževanje 7.500,0019.230,87 0,00,00 ---0,00

806,284029 Drugi operativni odhodki 806,28745,60 100,0806,28 100,0806,28

1.049,760011017 GOSPODARJENJE Z DIVJADJO 1.031,001.030,23 100,01.049,76 100,01.049,72
1.049,764120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.031,001.030,23 100,01.049,76 100,01.049,72

1.450.695,5813 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

1.424.079,281.250.184,20 99,81.450.695,58 99,81.447.228,32

1.450.395,581302 Cestni promet in infrastruktura 1.423.879,281.249.922,64 99,81.450.395,58 99,81.446.966,76

983.725,1313029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 959.725,59829.740,47 100,0983.725,13 100,0983.441,40

886.754,130013020 VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST 886.754,13740.393,30 100,0886.754,13 100,0886.685,27
886.754,134025 Tekoče vzdrževanje 886.754,13740.393,30 100,0886.754,13 100,0886.685,27

96.971,000013022 UREJANJE JAVNIH POVRŠIN 71.971,4689.347,17 99,896.971,00 99,896.756,13
96.971,004025 Tekoče vzdrževanje 71.971,4689.347,17 99,896.971,00 99,896.756,13
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0,000130222 POLNILNE ELEKTRIČNE POSTAJE ZA VOZILA 1.000,000,00 ---0,00 ---0,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000,000,00 ---0,00 ---0,00

314.541,3913029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 347.460,00277.482,11 99,7314.541,39 99,7313.604,97

15.268,310013052 KOLESARSKA POVEZAVA RADELJ OB DRAVI Z NASELJEM 
VAS

58.531,000,00 100,015.268,31 100,015.268,31

15.268,314206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 42.000,000,00 100,015.268,31 100,015.268,31

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

16.531,000,00 ---0,00 ---0,00

0,000130363 INV. VZDRŽ. LC 347091 SP.VIŽINGA - DAJČMAN - BAJS 0,0047.092,54 ---0,00 ---0,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0047.092,54 ---0,00 ---0,00

1.851,420130381 AVTOBUSNE POSTAJE 1.769,0025.368,34 49,41.851,42 49,4915,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0025.368,34 ---0,00 ---0,00

1.851,424208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

1.769,000,00 49,41.851,42 49,4915,00

0,000130393 INV.VZDR.LC 347041 G1-ŽUPANK-IŽEK-PAVLI 12.500,000,00 ---0,00 ---0,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 12.500,000,00 ---0,00 ---0,00

0,000130408 INV.VZDR.LC 347082 REMŠNIK-MP-KOLEŽNIKOV MOST-
LAKOŠE

0,0016.124,95 ---0,00 ---0,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0016.124,95 ---0,00 ---0,00

0,000130415 INV. VZDRŽ. LC 347082 LAKOŠE-KOLEŽNIKOV MOST III. 
FAZA

0,00188.896,28 ---0,00 ---0,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00186.118,52 ---0,00 ---0,00

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

0,002.777,76 ---0,00 ---0,00

201.072,920130416 INV.VZRŽ. JP KOJZEKOV MOST-POŽEK (REPIČ - POŽEK) 274.660,000,00 100,0201.072,92 100,0201.072,92
197.528,924204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 270.000,000,00 100,0197.528,92 100,0197.528,92

3.544,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

4.660,000,00 100,03.544,00 100,03.544,00
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96.348,740130418 INV.VZDRŽ.ODSEKOV LC 347121 (LAMPREHT-LOVSKA 
KOČA) IN PROTIPRAŠNA UREDITEV ODSEKOV LC 347141 
(ANTON-ČAVK-R3) IN JP 846661 (ČAVK-PERUŠ)

0,000,00 100,096.348,74 100,096.348,74

95.006,744204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 100,095.006,74 100,095.006,74

1.342,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

0,000,00 100,01.342,00 100,01.342,00

31.761,4913029003 Urejanje cestnega prometa 15.183,6828.894,55 98,531.761,49 98,531.290,18

31.761,490013035 KROŽIŠČE "KOROŠKA CESTA PRI LIDLU" 15.183,6828.894,55 98,531.761,49 98,531.290,18
31.761,494204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.183,6821.894,55 98,531.761,49 98,531.290,18

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

0,007.000,00 ---0,00 ---0,00

120.367,5713029004 Cestna razsvetljava 101.510,01113.805,51 98,6120.367,57 98,6118.630,21

35.000,000013038 JAVNA RAZSVETLJAVA 40.000,0034.771,38 94,634.826,32 95,033.093,22
35.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 40.000,0034.771,38 94,634.826,32 95,033.093,22

65.132,570013039 VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE 44.292,0078.269,19 100,365.306,25 100,065.306,25
65.132,574025 Tekoče vzdrževanje 44.292,0078.269,19 100,365.306,25 100,065.306,25

20.235,000013090 PREUREDITEV NAPAJALIŠČ IN PRIŽIGALIŠČ JR 17.218,01764,94 100,020.235,00 100,020.230,74
20.235,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 17.218,01764,94 100,020.235,00 100,020.230,74

300,001306 Telekomunikacije in pošta 200,00261,56 87,2300,00 87,2261,56

300,0013069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 200,00261,56 87,2300,00 87,2261,56

300,000013060 ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE 200,00261,56 87,2300,00 87,2261,56
300,004021 Posebni material in storitve 200,00261,56 87,2300,00 87,2261,56
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233.984,6214 GOSPODARSTVO 423.268,7832.709,93 96,0233.984,62 96,0224.702,72

210.257,641402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 386.800,4116.032,82 99,9210.257,64 99,9210.057,64

210.257,6414029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 386.800,4116.032,82 99,9210.257,64 99,9210.057,64

200,000014021 STROŠKI KREDITOV MG 200,00128,82 0,0200,00 0,00,00
200,004029 Drugi operativni odhodki 200,00128,82 0,0200,00 0,00,00

203.057,640014025 POSLOVNA CONA "PUŠNIK" 379.600,4112.404,00 100,0203.057,64 100,0203.057,64
183.729,944204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 355.468,950,00 100,0183.729,94 100,0183.729,94

15.440,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 21.233,968.720,00 100,015.440,00 100,015.440,00

3.887,704208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

2.897,503.684,00 100,03.887,70 100,03.887,70

7.000,000140243 MPIK-MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR 7.000,003.500,00 100,07.000,00 100,07.000,00
7.000,004136 Tekoči transferi v javne agencije 7.000,003.500,00 100,07.000,00 100,07.000,00

23.726,981403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 36.468,3716.677,11 61,723.726,98 61,714.645,08

11.074,9814039001 Promocija občine 11.386,00528,31 63,511.074,98 63,57.029,66

11.056,980014030 PROMOCIJSKE NALOGE 11.056,98349,29 63,411.056,98 63,47.011,66
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00349,29 ---0,00 ---0,00

11.056,984021 Posebni material in storitve 11.056,980,00 63,411.056,98 63,47.011,66

18,000014046 MAYORS FOR PEACE 187,0037,00 100,018,00 100,018,00
18,004029 Drugi operativni odhodki 187,0037,00 100,018,00 100,018,00

0,000014047 ENTENTE FLORALE 142,02142,02 ---0,00 ---0,00
0,004029 Drugi operativni odhodki 142,02142,02 ---0,00 ---0,00

12.652,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 25.082,3716.148,80 60,212.652,00 60,27.615,42

6.026,400014032 TURISTIČNA DRUŠTVA 6.026,406.026,40 100,06.026,40 100,06.026,40
6.026,404120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.026,406.026,40 100,06.026,40 100,06.026,40

0,000014033 DRAVA KOT PRILOŽNOST - TRC REŠ 7.923,172.000,00 ---0,00 ---0,00
0,004021 Posebni material in storitve 7.923,172.000,00 ---0,00 ---0,00

Stran: 14 od 34



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000 - OBČINSKA UPRAVA

235 - ZR2019 229 - PR2020 250 - REB3_20

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

Indeks

260 - VELJAVNIPR2020

(4) (5)/(4)

Indeks

257 - ZR2020

(5)

1.099,000014040 WI-FI V OBČINI RADLJE OB DRAVI 2.488,800,00 85,81.099,00 85,8942,42
1.099,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.488,800,00 85,81.099,00 85,8942,42

0,000014042 FESTIVAL HMELJA IN KULINARIKE 7.000,007.000,00 ---0,00 ---0,00
0,004133 Tekoči transferi v javne zavode 7.000,007.000,00 ---0,00 ---0,00

4.880,000014043 ŠIRITEV VODNI PARK 0,000,00 0,04.880,00 0,00,00
4.880,004200 Nakup zgradb in prostorov 0,000,00 0,04.880,00 0,00,00

646,600014045 SLOVENIA GREEN 1.644,001.122,40 100,0646,60 100,0646,60
646,604020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.644,001.122,40 100,0646,60 100,0646,60

234.696,5215 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 218.887,87342.523,92 75,5234.696,52 75,5177.194,69

206.396,521502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 209.887,87336.166,77 72,8206.396,52 72,8150.337,06

66.549,0415029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 65.049,0463.696,40 28,566.549,04 28,518.931,75

1.700,000015001 KOCEROD - NAJEMNINE IN STORITVE 1.700,001.755,36 146,92.496,85 100,02.496,85
1.700,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 

uporabniki
1.700,001.755,36 146,92.496,85 100,02.496,85

4.000,000015020 SANACIJA ODLAGALIŠČ ODPADKOV 4.000,001.417,36 10,43.203,15 13,0417,44
4.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 

uporabniki
4.000,001.417,36 10,43.203,15 13,0417,44

55.349,040015022 REGIJSKO ODLAGALIŠČE ODPADKOV KOCEROD 55.349,0456.683,09 19,955.349,04 19,911.026,76
55.349,044311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali 

občin
55.349,0456.683,09 19,955.349,04 19,911.026,76

5.500,000015024 STROŠKI POBIRANJA TAKS IN VODENJE INVESTICIJ 4.000,003.840,59 90,75.500,00 90,74.990,70
5.500,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 

uporabniki
4.000,003.840,59 90,75.500,00 90,74.990,70
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139.847,4815029002 Ravnanje z odpadno vodo 144.838,83272.470,37 94,0139.847,48 94,0131.405,31

103.200,000015029 SUBVENCIJA OMREŽNINE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 
KOM.ODP.VODE

103.200,00102.368,31 96,5103.200,00 96,599.590,56

103.200,004100 Subvencije javnim podjetjem 103.200,00102.368,31 96,5103.200,00 96,599.590,56

7.001,870015030  VZDRŽEVANJE KANALIZACIJE 7.724,1926.758,23 100,07.001,87 100,07.001,87
4.530,984025 Tekoče vzdrževanje 600,0010.545,00 100,04.530,98 100,04.530,98

0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00270,00 ---0,00 ---0,00

2.470,894205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.124,1915.943,23 100,02.470,89 100,02.470,89

5.000,000015031 STROŠKI POBIRANJA TAKS IN VODENJE INVESTICIJ 5.000,004.267,28 95,35.000,00 95,34.762,29
5.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 

uporabniki
5.000,004.267,28 95,35.000,00 95,34.762,29

3.363,610015038 KOMUNALNA UREDITEV STANOVANJSKE GRADNJE NA 
HMELINI

0,0095.844,82 100,03.363,61 100,03.363,61

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0094.314,81 ---0,00 ---0,00

3.363,614205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 100,03.363,61 100,03.363,61

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

0,001.530,01 ---0,00 ---0,00

6.350,000015040 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA DRAVA 6.274,64676,39 27,66.350,00 27,61.754,98
750,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 674,64676,39 96,0750,00 96,0719,98

5.600,004027 Kazni in odškodnine 5.600,000,00 18,55.600,00 18,51.035,00

14.932,000015045 AGLOMERACIJA 10991 ZG.VIŽINGA - RADLJE 22.640,0042.555,34 100,014.932,00 100,014.932,00
0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00847,52 ---0,00 ---0,00

14.932,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

22.640,0041.707,82 100,014.932,00 100,014.932,00

28.300,001504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 9.000,006.357,15 94,928.300,00 94,926.857,63

28.300,0015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 9.000,006.357,15 94,928.300,00 94,926.857,63

11.300,000015041 ODŠKODNINA KMETOM VODOVARSTVENO OBMOČJE 8.000,006.357,15 87,211.300,00 87,29.857,63
11.300,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 

uporabniki
8.000,006.357,15 87,211.300,00 87,29.857,63
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17.000,000015046 UREDITEV VODNIH BREŽIN - VODOTOKI 1.000,000,00 100,017.000,00 100,017.000,00
17.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000,000,00 100,017.000,00 100,017.000,00

1.754.958,5816 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

4.473.914,972.190.977,33 103,11.754.958,58 103,11.809.094,15

91.449,821602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 182.257,8859.493,20 91,083.200,18 100,083.200,18

15.000,0016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 20.000,002.988,48 60,69.095,70 100,09.095,70

15.000,000016020 GEODETSKE STORITVE 20.000,002.988,48 60,69.095,70 100,09.095,70
15.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski inženiring
20.000,002.988,48 60,69.095,70 100,09.095,70

76.449,8216029003 Prostorsko načrtovanje 162.257,8856.504,72 96,974.104,48 100,074.104,48

35.562,400016022 PROSTORSKO NAČRTOVANJE 80.926,3015.658,70 97,734.727,28 100,034.727,28
0,004021 Posebni material in storitve 10.000,000,00 ---0,00 ---0,00

35.562,404208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

70.926,3015.658,70 97,734.727,28 100,034.727,28

40.887,420016026 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 81.331,5840.846,02 96,339.377,20 100,039.377,20
40.887,424208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski inženiring
81.331,5840.846,02 96,339.377,20 100,039.377,20

1.584.808,761603 Komunalna dejavnost 4.170.873,702.055.102,48 104,11.596.343,53 103,41.650.479,10

1.410.452,3916039001 Oskrba z vodo 3.924.817,151.832.599,21 108,21.472.062,78 103,71.526.198,33

0,000015042 SOFINANCIRANJE VODOVODOV OBČANOV 1.000,000,00 ---0,00 ---0,00
0,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 1.000,000,00 ---0,00 ---0,00

1.384.596,260015043 OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVE 3. SKLOP 3.915.760,241.786.612,40 108,41.446.206,65 103,81.501.063,51
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,66 ---0,00 ---0,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,00243,41 ---0,00 ---0,00

1.141.581,294204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.798.849,361.689.732,29 111,31.215.145,77 104,51.270.002,63

243.014,974208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

116.910,8896.636,04 95,1231.060,88 100,0231.060,88
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25.856,130160318 INV.VZDRŽEVANJE VODOVODOV 8.056,9145.986,81 97,225.856,13 97,225.134,82
25.856,134205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.056,9145.986,81 97,225.856,13 97,225.134,82

18.500,0316039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 16.554,03506,30 100,018.502,54 100,018.502,54

504,030160332 VZDRŽ. GROBNICE ZUPPANC 504,03506,30 100,5506,54 100,0506,54
504,034025 Tekoče vzdrževanje 504,03506,30 100,5506,54 100,0506,54

17.996,000160334 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ 16.050,000,00 100,017.996,00 100,017.996,00
50,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 50,000,00 100,050,00 100,050,00

17.946,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16.000,000,00 100,017.946,00 100,017.946,00

14.571,3416039003 Objekti za rekreacijo 19.384,0811.333,71 95,213.872,79 100,013.872,81

2.800,000016034 VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV 5.000,006.949,61 75,12.101,45 100,02.101,45
2.800,004025 Tekoče vzdrževanje 5.000,006.949,61 75,12.101,45 100,02.101,45

4.384,080160431 TRAVNATA POVRŠINA ZA VADBO 4.384,084.384,10 100,04.384,08 100,04.384,10
4.384,084026 Poslovne najemnine in zakupnine 4.384,084.384,10 100,04.384,08 100,04.384,10

7.387,260160442 UREDITEV PROSTOROV ZA DRUŽENJE SP. VIŽINGA 
(HAVAJI)

10.000,000,00 100,07.387,26 100,07.387,26

7.387,264205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,000,00 100,07.387,26 100,07.387,26

141.285,0016039005 Druge komunalne dejavnosti 210.118,44210.663,26 65,191.905,42 100,091.905,42

18.218,000016045 OSTALA KOMUNALA 17.500,0020.344,82 107,419.570,51 100,019.570,51
8.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.500,0012.333,75 110,59.393,85 100,09.393,85

218,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,000,00 66,1144,08 100,0144,08

0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 ---6,80 100,06,80

1.000,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.000,00936,87 68,9689,15 100,0689,15

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,0024,25 ---0,00 ---0,00

0,004133 Tekoči transferi v javne zavode 3.000,001.346,36 ---0,00 ---0,00

8.500,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki

5.000,005.703,59 109,89.336,63 100,09.336,63
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121.167,000016046 JP KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA RADLJE 190.318,44190.318,44 58,470.808,28 100,070.808,28
121.167,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 

uporabniki
190.318,44190.318,44 58,470.808,28 100,070.808,28

1.900,000016048 ZAPUŠČENE ŽIVALI 2.300,000,00 80,41.526,63 100,01.526,63
1.900,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.300,000,00 80,41.526,63 100,01.526,63

63.700,001605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 74.457,3961.003,23 102,365.170,53 100,065.170,53

0,0016059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 500,000,00 ---0,00 ---0,00

0,000016056 GRADNJA STANOVANJ ZA STAREJŠE - PRISOJA 500,000,00 ---0,00 ---0,00
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski inženiring
500,000,00 ---0,00 ---0,00

63.700,0016059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 73.957,3961.003,23 102,365.170,53 100,065.170,53

63.700,000016054 UPRAVLJANJE STANOVANJ 73.957,3961.003,23 102,365.170,53 100,065.170,53
1.500,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 500,00782,82 88,01.320,28 100,01.320,28

24.100,004025 Tekoče vzdrževanje 28.100,0027.228,25 114,427.578,43 100,027.578,43

22.100,004093 Sredstva za posebne namene 19.050,0020.857,21 93,920.743,19 100,020.743,19

4.000,004119 Drugi transferi posameznikom 5.000,002.024,36 45,61.824,45 100,01.824,45

12.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 21.307,3910.110,59 114,213.704,18 100,013.704,18

15.000,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča)

46.326,0015.378,42 68,310.244,34 100,010.244,34

15.000,0016069002 Nakup zemljišč 46.326,0015.378,42 68,310.244,34 100,010.244,34

15.000,000016029 NAKUP ZEMLJIŠČ 46.326,0015.378,42 68,310.244,34 100,010.244,34
15.000,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 46.326,0015.378,42 68,310.244,34 100,010.244,34
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86.635,7717 ZDRAVSTVENO VARSTVO 141.530,9273.551,13 91,786.635,77 91,779.463,09

3.242,751702 Primarno zdravstvo 53.242,754.434,13 100,03.242,75 100,03.242,75

3.242,7517029001 Dejavnost zdravstvenih domov 53.242,754.434,13 100,03.242,75 100,03.242,75

3.242,750017021 SOF.NABAV ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI 3.242,753.969,13 100,03.242,75 100,03.242,75
3.242,754323 Investicijski transferi javnim zavodom 3.242,753.969,13 100,03.242,75 100,03.242,75

0,000017027 UMESTITVEV DVIGALA ZD RADLJE OB DRAVI 0,00465,00 ---0,00 ---0,00
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski inženiring
0,00465,00 ---0,00 ---0,00

0,000017028 UREDITEV PARKIRIŠČA IN DOVOZNE POTI PRED ZD 
RADLJE OB DRAVI

50.000,000,00 ---0,00 ---0,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 50.000,000,00 ---0,00 ---0,00

83.393,021707 Drugi programi na področju zdravstva 88.288,1769.117,00 91,483.393,02 91,476.220,34

72.193,0217079001 Nujno zdravstveno varstvo 77.088,1760.862,17 95,272.193,02 95,268.720,51

18.601,020017070 SOF. DEŽURNA SLUŽBA 30.696,1715.858,57 73,417.129,11 79,713.656,60
18.601,024133 Tekoči transferi v javne zavode 30.696,1715.858,57 73,417.129,11 79,713.656,60

52.400,000017073 OBVEZNO  ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV 45.200,0045.003,60 100,152.439,90 100,052.439,90
52.400,004131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 45.200,0045.003,60 100,152.439,90 100,052.439,90

1.192,000017077 DEFIBRILATORJI 1.192,000,00 220,12.624,01 100,02.624,01
1.192,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.192,000,00 220,12.624,01 100,02.624,01

11.200,0017079002 Mrliško ogledna služba 11.200,008.254,83 67,011.200,00 67,07.499,83

11.200,000017072 MRLIŠKI OGLEDI 11.200,008.254,83 67,011.200,00 67,07.499,83
11.200,004133 Tekoči transferi v javne zavode 11.200,008.254,83 67,011.200,00 67,07.499,83
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350.938,7718 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 426.873,67406.049,77 95,0350.938,77 95,0333.220,39

73.290,201802 Ohranjanje kulturne dediščine 125.494,27103.029,90 101,074.054,46 100,074.054,46

73.290,2018029001 Nepremična kulturna dediščina 125.494,27103.029,90 101,074.054,46 100,074.054,46

48.626,030018017 VZPOSTAVITEV SKUPNEGA PROMETNEGA PROSTORA 
KOT EKSPERIMENTALNE PROMETNE UREDITVE NA 
OBMOČJU CERKVENEGA TRGA V NASELJU RADLJE OB 
DRAVI

52.400,0075.355,71 101,649.390,29 100,049.390,29

4.916,604202 Nakup opreme 4.916,600,00 0,00,00 ---0,00

38.320,504204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 38.320,5074.822,05 112,843.237,12 100,043.237,12

5.388,934208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

9.162,90533,66 114,26.153,17 100,06.153,17

0,000018018 SADJARSKI CENTER RADLJE OB DRAVI 15.000,000,00 ---0,00 ---0,00
0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.000,000,00 ---0,00 ---0,00

24.664,170018023 KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ 25.764,1724.927,51 100,024.664,17 100,024.664,17
24.664,174133 Tekoči transferi v javne zavode 25.764,1724.927,51 100,024.664,17 100,024.664,17

0,000018029 OBNOVA KALVARIJE IN MARIJINEGA ZNAMENJA V 
RADLJAH

32.330,102.746,68 ---0,00 ---0,00

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

32.330,102.746,68 ---0,00 ---0,00

163.344,481803 Programi v kulturi 180.847,24183.442,42 99,2162.661,90 99,6162.065,56

113.776,0018039001 Knjižničarstvo in založništvo 117.038,75117.813,96 99,6113.776,00 99,6113.317,39

68.396,000018030 KNJIŽNICA PLAČE 68.840,8665.505,94 99,868.396,00 99,868.289,74
68.396,004133 Tekoči transferi v javne zavode 68.840,8665.505,94 99,868.396,00 99,868.289,74

3.833,000018033 KNJIŽNICA PREHRANA IN PREVOZ ZAPOSLENIH 4.499,893.876,02 90,83.833,00 90,83.480,65
3.833,004133 Tekoči transferi v javne zavode 4.499,893.876,02 90,83.833,00 90,83.480,65

31.547,000018038 KNJIŽNICA  MATERIALNI STROŠKI 33.698,0038.432,00 100,031.547,00 100,031.547,00
31.547,004133 Tekoči transferi v javne zavode 33.698,0038.432,00 100,031.547,00 100,031.547,00
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10.000,000018039 KNJIŽNICA NAKUP KNJIG 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,010.000,00
10.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,010.000,00

34.368,4818039003 Ljubiteljska kultura 36.208,4942.664,58 99,634.368,48 99,634.230,75

3.500,000018041 SKLAD LJUB.KULTURE SOFIN. 5.102,6010.046,76 96,13.500,00 96,13.362,28
3.500,004132 Tekoči transferi v javne sklade 5.102,6010.046,76 96,13.500,00 96,13.362,28

4.267,340018042 STROKOVNI DELAVEC  JSKD 4.504,754.033,23 100,04.267,34 100,04.267,34
4.267,344132 Tekoči transferi v javne sklade 4.504,754.033,23 100,04.267,34 100,04.267,34

26.601,140018044 PROGRAMI KULTURNIH DRUŠTEV 26.601,1428.584,59 100,026.601,14 100,026.601,13
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,003.135,40 ---0,00 ---0,00

0,004021 Posebni material in storitve 0,001.090,00 ---0,00 ---0,00

26.601,144120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 26.601,1424.359,19 100,026.601,14 100,026.601,13

15.200,0018039005 Drugi programi v kulturi 27.600,0022.963,88 95,514.517,42 100,014.517,42

8.700,000018046 PRIREDITVE OB OBČINSKEM PRAZNIKU 21.100,0019.806,18 100,08.701,73 100,08.701,73
6.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.200,006.864,14 105,86.875,48 100,06.875,48

1.000,004029 Drugi operativni odhodki 3.600,003.722,96 65,0650,00 100,0650,00

1.200,004119 Drugi transferi posameznikom 1.300,001.119,08 98,01.176,25 100,01.176,25

0,004133 Tekoči transferi v javne zavode 8.000,008.100,00 ---0,00 ---0,00

6.500,000180437 DRUGE PRIREDITVE 6.500,003.157,70 89,55.815,69 100,05.815,69
5.532,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.500,002.496,37 87,64.847,69 100,04.847,69

168,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,000,00 100,0168,00 100,0168,00

0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00100,00 ---0,00 ---0,00

800,004133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00561,33 100,0800,00 100,0800,00

50.871,651804 Podpora posebnim skupinam 57.099,7247.297,11 85,150.789,97 85,343.301,08

50.871,6518049004 Programi drugih posebnih skupin 57.099,7247.297,11 85,150.789,97 85,343.301,08

5.025,230180400 SOF.ZDRAV.PROGRAMI DRUŠTEV 5.025,235.025,23 100,05.025,23 100,05.025,23
5.025,234120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.025,235.025,23 100,05.025,23 100,05.025,23
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9.611,710180410 SOFINANCIRANJE RAZNIH DRUŠTEV IN ORG. 9.611,719.611,70 100,09.611,71 100,09.611,71
9.611,714120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.611,719.611,70 100,09.611,71 100,09.611,71

0,000180430 OBČINA PO MERI INVALIDOV 3.000,000,00 ---0,00 ---0,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.000,000,00 ---0,00 ---0,00

14.834,320180432 OTROKOM PRIJAZNO UNICEFOVO MESTO 12.662,3916.523,91 96,314.752,64 96,814.281,52
3.258,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.567,002.413,33 94,73.176,32 97,13.085,15

11.576,324133 Tekoči transferi v javne zavode 6.095,3914.110,58 96,711.576,32 96,711.196,37

15.278,390180433 STAROSTI PRIJAZNA OBČINA 18.278,3910.158,84 70,515.278,39 70,510.763,20
7.117,544020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.117,546.720,95 37,36.479,46 40,92.651,04

576,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 576,00576,00 0,0576,00 0,00,00

110,654023 Prevozni stroški in storitve 110,65110,65 0,0110,65 0,00,00

7.474,204026 Poslovne najemnine in zakupnine 7.474,202.751,24 100,07.474,20 100,07.474,08

0,004133 Tekoči transferi v javne zavode 0,000,00 ---638,08 100,0638,08

3.300,000180434 MLADIM PRIJAZNA OBČINA 4.700,003.444,26 92,43.300,00 92,43.050,60
300,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.700,00444,26 16,9300,00 16,950,60

3.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 3.000,003.000,00 100,03.000,00 100,03.000,00

2.500,000180435 MARENBERŠKI MLADINSKI LOKALNI SVET 2.500,001.911,17 13,92.500,00 13,9346,82
2.500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.500,001.911,17 13,92.500,00 13,9346,82

322,000180439 PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNA OBČINA 322,00122,00 68,9322,00 68,9222,00
322,004029 Drugi operativni odhodki 322,00122,00 37,9322,00 37,9122,00

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

0,000180441 FESTIVAL "IGRAJ SE Z MANO" 500,00500,00 ---0,00 ---0,00
0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 500,000,00 ---0,00 ---0,00

0,004133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00500,00 ---0,00 ---0,00

0,000180442 ZDRAVA MESTA 500,000,00 ---0,00 ---0,00
0,004029 Drugi operativni odhodki 500,000,00 ---0,00 ---0,00
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63.432,441805 Šport in prostočasne aktivnosti 63.432,4472.280,34 84,863.432,44 84,853.799,29

63.432,4418059001 Programi športa 63.432,4472.280,34 84,863.432,44 84,853.799,29

61.776,440018050 ŠPORTNI PROGRAMI 61.776,4461.442,53 84,461.776,44 84,452.143,29
61.776,444120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 61.776,4461.442,53 84,461.776,44 84,452.143,29

0,000018051 ŠPORTNA ZVEZA 0,009.181,81 ---0,00 ---0,00
0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,009.181,81 ---0,00 ---0,00

656,000018052 VZDRŽEVANJE PLANINSKIH POTI 656,00656,00 100,0656,00 100,0656,00
656,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 656,000,00 0,0656,00 0,00,00

0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,00656,00 ---0,00 ---656,00

500,000018053 VZDRŽEVANJE VODNE UČNE POTI DOBRAVA 500,00500,00 100,0500,00 100,0500,00
500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 500,000,00 100,0500,00 100,0500,00

0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,00500,00 ---0,00 ---0,00

500,000018055 VZDRŽEVANJE VODNE UČNE POTI VUHRED 500,00500,00 100,0500,00 100,0500,00
500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 500,000,00 0,0500,00 0,00,00

0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,00500,00 ---0,00 ---500,00

1.548.314,7319 IZOBRAŽEVANJE 2.802.323,461.799.547,68 93,61.548.314,73 93,61.448.994,97

763.219,111902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.370.999,48733.270,23 98,9763.219,11 98,9754.464,31

763.219,1119029001 Vrtci 1.370.999,48733.270,23 98,9763.219,11 98,9754.464,31

658.290,000019029 SUBVENCIJE VZGOJNIN   VVZ RADLJE 700.000,00652.098,22 99,0658.290,00 99,0651.906,42
658.290,004119 Drugi transferi posameznikom 700.000,00652.098,22 99,0658.290,00 99,0651.906,42

17.898,000019045 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV 
IN PLAČILI STARŠEV

13.272,208.449,88 99,317.898,00 99,317.779,64

17.898,004119 Drugi transferi posameznikom 13.272,208.449,88 99,317.898,00 99,317.779,64

59.000,000190290 SUBVENCIJE VZGOJNIN  ZUNANJI  VVZ 79.500,0070.936,60 96,359.000,00 96,356.814,32
59.000,004119 Drugi transferi posameznikom 79.500,0070.936,60 96,359.000,00 96,356.814,32
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1.666,210190291 BOLNIŠN.ODDELEK  VRTCA 1.851,281.785,53 96,01.666,21 96,01.599,03
1.666,214133 Tekoči transferi v javne zavode 1.851,281.785,53 96,01.666,21 96,01.599,03

0,000190292 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTEC RADLJE 2.000,000,00 ---0,00 ---0,00
0,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 2.000,000,00 ---0,00 ---0,00

5.624,900190293 NABAVA OPREME VRTEC RADLJE 0,000,00 100,05.624,90 100,05.624,90
5.624,904323 Investicijski transferi javnim zavodom 0,000,00 100,05.624,90 100,05.624,90

20.740,000190294 PRIZIDEK K VRTCU RADLJE OB DRAVI 574.376,000,00 100,020.740,00 100,020.740,00
0,004202 Nakup opreme 46.848,000,00 ---0,00 ---0,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 496.662,000,00 ---0,00 ---0,00

20.740,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

30.866,000,00 100,020.740,00 100,020.740,00

123.049,851903 Primarno in sekundarno izobraževanje 119.970,90116.853,75 94,0123.049,85 94,0115.661,04

96.719,1419039001 Osnovno šolstvo 90.640,1995.311,65 99,096.719,14 99,095.767,14

78.009,560019030 OŠ RADLJE MAT.STR. 78.009,5672.804,56 100,078.009,56 100,078.009,56
78.009,564133 Tekoči transferi v javne zavode 78.009,5672.804,56 100,078.009,56 100,078.009,56

952,350019031 ŠOLSKA TEKMOVANJA OŠ RADLJE 952,35952,35 70,4952,35 70,4670,00
952,354133 Tekoči transferi v javne zavode 952,35952,35 70,4952,35 70,4670,00

500,000019032 PROJEKTNO DELO OŠ RADLJE 500,001.058,17 100,0500,00 100,0500,00
500,004133 Tekoči transferi v javne zavode 500,001.058,17 100,0500,00 100,0500,00

0,000019036 NABAVA OPREME OŠ RADLJE 0,0017.380,08 ---0,00 ---0,00
0,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 0,0017.380,08 ---0,00 ---0,00

2.748,580019042 OŠ ENOTA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM 2.967,272.464,56 74,92.748,58 74,92.059,49
2.748,584133 Tekoči transferi v javne zavode 2.967,272.464,56 74,92.748,58 74,92.059,49

651,930019043 TRETJA OŠ SLOVENJ GRADEC 651,93651,93 100,0651,93 100,0651,93
651,934133 Tekoči transferi v javne zavode 651,93651,93 100,0651,93 100,0651,93
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559,080019047 OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR 559,080,00 103,5559,08 103,5578,52
559,084133 Tekoči transferi v javne zavode 559,080,00 103,5559,08 103,5578,52

13.297,640019048 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ RADLJE 7.000,000,00 100,013.297,64 100,013.297,64
6.297,644204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 100,06.297,64 100,06.297,64

7.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 7.000,000,00 100,07.000,00 100,07.000,00

26.330,7119039002 Glasbeno šolstvo 29.330,7121.542,10 75,626.330,71 75,619.893,90

16.326,110019037 GLASBENA ŠOLA PREHRANA IN PREVOZ DELAVCEV 16.326,1113.037,50 60,816.326,11 60,89.925,30
16.326,114133 Tekoči transferi v javne zavode 16.326,1113.037,50 60,816.326,11 60,89.925,30

8.433,600019038 GLASBENA ŠOLA MATER.STR. 8.433,606.933,60 99,68.433,60 99,68.397,60
8.433,604133 Tekoči transferi v javne zavode 8.433,606.933,60 99,68.433,60 99,68.397,60

0,000019039 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GŠ RADLJE 3.000,000,00 ---0,00 ---0,00
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski inženiring
3.000,000,00 ---0,00 ---0,00

1.571,000019046 NADSTANDARNI PROGRAM TROBILA 1.571,001.571,00 100,01.571,00 100,01.571,00
1.571,004133 Tekoči transferi v javne zavode 1.571,001.571,00 100,01.571,00 100,01.571,00

340.374,531905 Drugi izobraževalni programi 953.974,78600.490,02 97,4340.374,53 97,4331.382,30

340.374,5319059002 Druge oblike izobraževanja 953.974,78600.490,02 97,4340.374,53 97,4331.382,30

133.522,000019052 ZAVOD ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADE RADLJE 159.321,87120.866,80 97,6133.522,00 97,6130.290,24
133.522,004133 Tekoči transferi v javne zavode 159.321,87120.866,80 97,6133.522,00 97,6130.290,24

13.149,290019053 MLADINSKI KULTURNI CENTER S HOTELOM RADLJE 13.149,2921.339,51 85,713.149,29 85,711.262,75
13.149,294133 Tekoči transferi v javne zavode 13.149,2921.339,51 85,713.149,29 85,711.262,75

98.431,240019054 ŠKTM - ŠPORTNA DVORANA 681.258,62376.738,15 98,298.431,24 98,296.668,42
10.720,724022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 15.278,0917.010,81 97,610.720,72 97,610.465,66

71.663,004133 Tekoči transferi v javne zavode 53.991,9053.678,20 107,771.663,00 107,777.155,24

0,004200 Nakup zgradb in prostorov 600.900,00306.049,14 ---0,00 ---0,00

9.047,524205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 11.088,630,00 100,09.047,52 100,09.047,52

7.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 0,000,00 0,07.000,00 0,00,00
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59.272,000019055 ŠKTM - VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV 64.245,0046.545,56 96,559.272,00 96,557.167,97
59.272,004133 Tekoči transferi v javne zavode 64.245,0046.545,56 96,559.272,00 96,557.167,97

35.000,000019056 VEČGENERACIJSKI CENTER 35.000,0035.000,00 100,035.000,00 100,035.000,00
35.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 35.000,0035.000,00 100,035.000,00 100,035.000,00

1.000,000019057 ŠKTM TURIZEM TIC 1.000,000,00 99,31.000,00 99,3992,92
1.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 1.000,000,00 99,31.000,00 99,3992,92

321.671,241906 Pomoči šolajočim 357.378,30348.933,68 76,9321.671,24 76,9247.487,32

315.962,0019069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 352.373,68344.303,32 76,8315.962,00 76,8242.692,02

6.932,000019060 ZIMSKA ŠOLA V NARAVI 6.120,005.212,84 100,06.932,00 100,06.932,00
6.932,004119 Drugi transferi posameznikom 6.120,005.212,84 100,06.932,00 100,06.932,00

0,000019061 LETNA ŠOLA V NARAVI 5.699,685.165,84 ---0,00 ---0,00
0,004119 Drugi transferi posameznikom 5.699,685.165,84 ---0,00 ---0,00

309.030,000019062 REGRESIRANJE PREVOZOV UČENCEV 340.554,00333.924,64 76,3309.030,00 76,3235.760,02
309.030,004119 Drugi transferi posameznikom 340.554,00333.924,64 76,3309.030,00 76,3235.760,02

709,2419069002 Pomoči v srednjem šolstvu 354,620,00 65,0709,24 65,0461,02

709,240190620 SREDNJA  ŠOLA  GIMNAZIJA RAVNE  PROJEKT MRK 354,620,00 65,0709,24 65,0461,02
709,244133 Tekoči transferi v javne zavode 354,620,00 65,0709,24 65,0461,02

5.000,0019069003 Štipendije 4.650,004.630,36 86,75.000,00 86,74.334,28

5.000,000019064 ŠTIPENDIJE 4.650,004.630,36 86,75.000,00 86,74.334,28
5.000,004117 Štipendije 4.650,004.630,36 86,75.000,00 86,74.334,28
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929.173,0820 SOCIALNO VARSTVO 810.638,06334.058,80 99,7929.173,08 99,7926.246,07

5.932,002002 Varstvo otrok in družine 10.000,009.944,64 87,15.932,00 87,15.168,00

5.932,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 10.000,009.944,64 87,15.932,00 87,15.168,00

5.932,000020044 PRISP.NOVOROJENCE 5.000,004.059,00 87,15.932,00 87,15.168,00
5.932,004111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 5.000,004.059,00 87,15.932,00 87,15.168,00

0,000020054 LETOVANJE OTROK 5.000,005.885,64 ---0,00 ---0,00
0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,005.885,64 ---0,00 ---0,00

923.241,082004 Izvajanje programov socialnega varstva 800.638,06324.114,16 99,8923.241,08 99,8921.078,07

10.578,7620049002 Socialno varstvo invalidov 10.114,7910.674,19 100,010.578,76 100,010.578,26

10.578,760020040 FIN.DRUŽINSKI POMOČNIK 10.114,7910.674,19 100,010.578,76 100,010.578,26
10.578,764119 Drugi transferi posameznikom 10.114,7910.674,19 100,010.578,76 100,010.578,26

384.013,0220049003 Socialno varstvo starih 355.267,67290.860,19 99,4382.772,78 99,7381.610,27

226.700,000020041 ZAVOD.  OSKRBNINE 191.860,00173.897,37 99,4225.459,76 99,9225.252,57
226.700,004119 Drugi transferi posameznikom 191.860,00173.897,37 99,4225.459,76 99,9225.252,57

157.313,020020042 POMOČ NA DOMU 163.407,67116.962,82 99,4157.313,02 99,4156.357,70
1.394,024023 Prevozni stroški in storitve 1.527,67209,90 100,01.394,02 100,01.394,02

150.498,004119 Drugi transferi posameznikom 161.880,00116.752,92 96,5146.124,92 99,4145.169,60

5.421,004133 Tekoči transferi v javne zavode 0,000,00 180,79.794,08 100,09.794,08

14.046,0020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 12.083,6310.550,78 101,315.228,56 93,414.228,56

800,000020039 DONIRANA HRANA 0,000,00 100,0800,00 100,0800,00
800,004133 Tekoči transferi v javne zavode 0,000,00 100,0800,00 100,0800,00

1.000,000020043 ENKRATNE DENARNE POMOČI 1.000,000,00 0,01.000,00 0,00,00
1.000,004112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 1.000,000,00 0,01.000,00 0,00,00

12.246,000020045 SUBVENCIJE NAJEMNIN 11.083,6310.550,78 109,713.428,56 100,013.428,56
12.246,004119 Drugi transferi posameznikom 11.083,6310.550,78 109,713.428,56 100,013.428,56

Stran: 28 od 34



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000 - OBČINSKA UPRAVA

235 - ZR2019 229 - PR2020 250 - REB3_20

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

Indeks

260 - VELJAVNIPR2020

(4) (5)/(4)

Indeks

257 - ZR2020

(5)

514.603,3020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 423.171,9712.029,00 100,0514.660,98 100,0514.660,98

502.400,300020048 SOKOLSKI DOM-PREPLET VSEBIN SKOZI ZGODOVINO IN 
SEDANJOST

410.968,970,00 100,0502.457,98 100,0502.457,98

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,000,00 ---57,68 100,057,68

495.255,554205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 402.307,270,00 100,0495.255,55 100,0495.255,55

7.144,754208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

8.661,700,00 100,07.144,75 100,07.144,75

12.203,000020049 RDEČI KRIŽ OO RADLJE 12.203,0012.029,00 100,012.203,00 100,012.203,00
12.203,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.203,0012.029,00 100,012.203,00 100,012.203,00

72.650,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 84.800,0069.981,71 98,672.650,00 98,671.616,23

72.650,002201 Servisiranje javnega dolga 84.800,0069.981,71 98,672.650,00 98,671.616,23

72.650,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje

84.800,0069.981,71 98,672.650,00 98,671.616,23

250,000022010 ODPLAČILO DOLGA BANKA KOPER 250,00222,05 50,9250,00 50,9127,16
250,004031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 250,00222,05 50,9250,00 50,9127,16

68.000,000022012 POSLOVNE BANKE 79.150,0064.688,01 99,968.000,00 99,967.948,42
68.000,004031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 79.150,0064.688,01 99,968.000,00 99,967.948,42

4.400,000022020 EKO SKLAD RS ODPL.DOMAČEGA DOLGA 5.400,005.071,65 80,54.400,00 80,53.540,65
500,004029 Drugi operativni odhodki 1.500,001.268,80 53,8500,00 53,8268,80

3.900,004031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 3.900,003.802,85 83,93.900,00 83,93.271,85

Stran: 29 od 34



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000 - OBČINSKA UPRAVA

235 - ZR2019 229 - PR2020 250 - REB3_20

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

Indeks

260 - VELJAVNIPR2020

(4) (5)/(4)

Indeks

257 - ZR2020

(5)

30.000,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 33.000,0030.000,00 100,030.000,00 100,030.000,00

30.000,002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč

30.000,0030.000,00 100,030.000,00 100,030.000,00

30.000,0023029001 Rezerva občine 30.000,0030.000,00 100,030.000,00 100,030.000,00

30.000,000023020 PRORAČUNSKA REZERVA 30.000,0030.000,00 100,030.000,00 100,030.000,00
30.000,004091 Proračunska rezerva 30.000,0030.000,00 100,030.000,00 100,030.000,00

0,002303 Splošna proračunska rezervacija 3.000,000,00 ---0,00 ---0,00

0,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 3.000,000,00 ---0,00 ---0,00

0,000023030 TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA 3.000,000,00 ---0,00 ---0,00
0,004090 Splošna proračunska rezervacija 3.000,000,00 ---0,00 ---0,00

Stran: 30 od 34



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4001 - SKUPNI OBČINSKI ORGAN

235 - ZR2019 229 - PR2020 250 - REB3_20

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

Indeks

260 - VELJAVNIPR2020

(4) (5)/(4)

Indeks

257 - ZR2020

(5)

4001 SKUPNI OBČINSKI ORGAN 113.381,5365.934,5799.031,46 97,6113.381,53 97,6110.626,26

97.841,9606 LOKALNA SAMOUPRAVA 50.395,0082.121,63 100,097.841,96 100,097.841,96

97.841,960601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni

50.395,0082.121,63 100,097.841,96 100,097.841,96

97.841,9606019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 50.395,0082.121,63 100,097.841,96 100,097.841,96

97.841,960006001 SKUPNI OBČINSKI ORGANI 50.395,0082.121,63 100,097.841,96 100,097.841,96
97.841,964130 Tekoči transferi občinam 50.395,0082.121,63 100,097.841,96 100,097.841,96

15.539,5716 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

15.539,5716.909,83 82,315.539,57 82,312.784,30

15.539,571602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 15.539,5716.909,83 82,315.539,57 82,312.784,30

15.539,5716029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 15.539,5716.909,83 82,315.539,57 82,312.784,30

15.539,570016021 KOMUNALNI INŠPEKTOR 15.539,5716.909,83 82,315.539,57 82,312.784,30
15.539,574130 Tekoči transferi občinam 15.539,5716.909,83 82,315.539,57 82,312.784,30

Stran: 31 od 34



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5000 - KRAJEVNE SKUPNOSTI

235 - ZR2019 229 - PR2020 250 - REB3_20

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

Indeks

260 - VELJAVNIPR2020

(4) (5)/(4)

Indeks

257 - ZR2020

(5)

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI 47.995,0656.322,5952.719,31 98,147.995,06 98,147.070,28

47.995,0606 LOKALNA SAMOUPRAVA 56.322,5952.719,31 98,147.995,06 98,147.070,28

47.995,060602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 56.322,5952.719,31 98,147.995,06 98,147.070,28

47.995,0606029001 Delovanje ožjih delov občin 56.322,5952.719,31 98,147.995,06 98,147.070,28

24.032,900006006 KS RADLJE 28.932,9030.258,67 96,924.032,90 96,923.276,16
4.272,154020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.778,2715.678,80 93,14.272,15 93,13.976,41

595,784022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.000,00733,57 105,3595,78 105,3627,45

58,004025 Tekoče vzdrževanje 828,9057,82 100,058,00 100,057,97

4.814,764029 Drugi operativni odhodki 3.325,735.244,42 92,24.814,76 92,24.439,50

0,004202 Nakup opreme 8.000,000,00 ---0,00 ---0,00

14.292,214205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.000,008.544,06 99,214.292,21 99,214.174,83

15.763,830006007 KS VUHRED 15.091,369.780,60 100,015.763,83 100,015.763,83
1.656,044020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.690,002.776,25 100,01.656,04 100,01.656,04

4.257,404022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.800,003.315,25 100,04.257,40 100,04.257,40

284,414025 Tekoče vzdrževanje 300,00284,33 100,0284,41 100,0284,41

1.626,984029 Drugi operativni odhodki 3.110,001.229,56 100,01.626,98 100,01.626,98

800,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.810,002.175,21 100,0800,00 100,0800,00

7.139,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.381,360,00 100,07.139,00 100,07.139,00

3.698,330006008 KS REMŠNIK 6.298,336.540,42 98,93.698,33 98,93.658,86
614,544020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.560,432.348,50 105,2614,54 105,2646,34

1.565,244022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.085,572.354,63 99,91.565,24 99,91.563,97

318,554029 Drugi operativni odhodki 754,00228,94 100,0318,55 100,0318,55

50,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 800,00580,00 100,050,00 100,050,00

0,004202 Nakup opreme 298,330,00 ---0,00 ---0,00

1.150,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 800,001.028,35 93,91.150,00 93,91.080,00

Stran: 32 od 34



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5000 - KRAJEVNE SKUPNOSTI

235 - ZR2019 229 - PR2020 250 - REB3_20

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

Indeks

260 - VELJAVNIPR2020

(4) (5)/(4)

Indeks

257 - ZR2020

(5)

4.500,000006009 KS SV. ANTON 6.000,006.139,62 97,14.500,00 97,14.371,43
1.459,894020 Pisarniški in splošni material in storitve 557,003.478,15 89,61.459,89 89,61.308,16

141,274022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 140,00132,66 88,3141,27 88,3124,80

245,304025 Tekoče vzdrževanje 300,00242,48 100,0245,30 100,0245,30

1,854029 Drugi operativni odhodki 3,002,10 81,11,85 81,11,50

0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,00203,65 ---0,00 ---0,00

2.651,694205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.000,002.080,58 101,52.651,69 101,52.691,67

Stran: 33 od 34



C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000 - OBČINSKA UPRAVA

235 - ZR2019 229 - PR2020 250 - REB3_20

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

Indeks

260 - VELJAVNIPR2020

(4) (5)/(4)

Indeks

257 - ZR2020

(5)

4000 OBČINSKA UPRAVA 764.368,20455.672,58426.007,50 98,9764.368,20 98,9756.045,70

764.368,2022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 455.672,58426.007,50 98,9764.368,20 98,9756.045,70

764.368,202201 Servisiranje javnega dolga 455.672,58426.007,50 98,9764.368,20 98,9756.045,70

764.368,2022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje

455.672,58426.007,50 98,9764.368,20 98,9756.045,70

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

426.796,200022012 POSLOVNE BANKE 426.796,20395.264,17 98,1426.796,20 98,1418.480,90
426.796,205501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 426.796,20395.264,17 98,1426.796,20 98,1418.480,90

21.576,000022013 STANOVANJSKI SKLAD RS, JAVNI SKLAD 18.880,3820.747,33 100,021.576,00 100,021.568,80
21.576,005501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 18.880,3820.747,33 100,021.576,00 100,021.568,80

306.000,000022014 BLAGOVNI KREDITI 0,000,00 100,0306.000,00 100,0306.000,00
306.000,005503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 0,000,00 100,0306.000,00 100,0306.000,00

Stran: 34 od 34
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1. UVOD 

Samoupravne lokalne skupnosti so del javne uprave, ki so najbližje prebivalcem in ki skrbijo za 
zagotavljanje dobrin in storitev, ki jih prebivalci občine potrebujejo. Poslanstvo lokalne 
skupnosti je v prvi vrsti, da skrbi za dobro izkoriščanje razvojnih priložnosti kraja in da ustvarja 
pogoje za kakovostno bivanje, pri tem pa upošteva in se odziva na raznolikost potreb in želja 
svojih občanov. 

PREDSTAVITEV OBČINE 

Občina Radlje ob Dravi je samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z Zakonom o 
ustanovitvi občin in o določitvi občin leta 1994  na območju naslednjih naselij: Brezni Vrh, 
Dobrava, Zgornji Kozji Vrh, Radelca, Radlje ob Dravi, Remšnik, Spodnja Orlica, Spodnja Vižinga, 
Sv. Anton na Pohorju, Sv. Trije Kralji, Št. Janž pri Radljah, Vas, Vuhred in Zgornja Vižinga. 
 
Sedež občine je v Radljah ob Dravi, Mariborska cesta 7.  Občina je pravna oseba javnega prava 
s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Občino 
predstavlja in zastopa župan. 
 
Na območju Občine Radlje ob Dravi so ustanovljene štiri  krajevne skupnosti – Krajevna 
skupnost Radlje ob Dravi, Krajevna skupnost Remšnik, Krajevna skupnost Sv. Anton na Pohorju 
in Krajevna skupnost Vuhred. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status krajevnih 
skupnosti so določeni s statutom občine. 
  
Občina Radlje ob Dravi v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne zadeve 
lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so nanjo 
prenesene z zakonom. 
 
Občina Radlje ob Dravi ima svoj grb, zastavo in praznik, katerih oblika, vsebina in uporaba se 
določi z odlokom.  
 
Občina Radlje ob Dravi je organizirana preko treh organov  in sicer:  

- Župana, ki predstavlja in zastopa občino, vodi občinsko upravo in je odgovoren za 
izvrševanje proračuna. Župan opravlja funkcijo poklicno. 

- Občinskega sveta, ki je najvišji organ odločanja v občini in ima 16 članov, svojo funkcijo 
opravljajo nepoklicno. Člani občinskega sveta odločajo o vseh zadevah v okviru pravic 
in dolžnosti občine.  

- Nadzornega odbora, ki je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.  
 

Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski organ.  Ima tudi druge organe, katerih 
ustanovitev in naloge določa zakon. 
 
Občinska uprava v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne, strokovne, 
pospeševalne in razvojne naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti; 
odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega 
redarstva oz. drugih služb nadzora ter strokovna, organizacijska in administrativna opravila za 
občinske organe. 
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SPLOŠNI PODATKI 
Sedež:  
OBČINA RADLJE OB DRAVI 
Mariborska cesta 7 
2360 Radlje ob Dravi 
 
Župan:  mag. Alan BUKOVNIK 
 
Telefon: 02 88 79-630 
Telefax: 02 88 79-640 
 
Elektronski naslov: obcina.radlje@radlje.si 
Internetni naslov: www.obcina-radlje.si 
 
Transakcijski račun: 01301-0100010958 
ID za DDV: SI12310727 
Matična številka: 5881811  
 
Število prebivalcev: 6.178 (SiStat, 1.julij 2020) 
Površina: 94 km2 
Naselij: 14 
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2. SPLOŠNA OBRAZLOŽITEV K ZAKLJUČNEMU RAČUNU  

 
Zaključni račun proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2020 je  pripravljen v skladu z 98. 
členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr. 101/13. 55/15 – ZfisP. 96/15 – ZIPRS1617. 13/18 in 195/20 – odl.US). Zaključni račun 
predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu, za katerega je bil sprejet proračun. V 
zaključnem računu so tako prikazane vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med 
izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo na 
dejansko realizacijo proračuna. 

Odlok o proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 2020 je bil sprejet na 10.  redni seji 
Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, dne 27. 1. 2020, objavljen v MUV, štev. 2/20. 
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je v letu 2020 sprejel  tri rebalanse proračuna in sicer  na  
2. izredni seji, dne 4. 5. 2020 (MUV št. 14/2020),  na 12. redni seji, dne 6. 7. 2020 (MUV št. 
19/2020), na 14. redni seji, dne 22. 12.  2020 (MUV št. 34/2020). 

Pri pripravi proračuna smo upoštevali Proračunski priročnik za pripravo proračuna Občine za 
leti 2020 in 2021 (oktober 2019).  
Ministrstvo za finance je v začetku oktobra posredovalo predhodne podatke o primerni porabi, 
dohodnini in finančni izravnavi za leti 2020 in 2021 in nas obvestilo o določitvi povprečnine za 
leto 2020 v višini 589,11 evrov, ki se je aprila na podlagi 32. člena Zakona o zagotovitvi dodatne 
likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) dvignila na 623,96 
€. Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2020 temelji na 
podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter 
površini občin, kot to določa 13. člen Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št. 123/06. 
57/08. 36/11. 14/15 – ZUUJFO. 71/17. 21/18 – popr.. 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO, v 
nadaljevanju: ZFO-1). Razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam, na podlagi tretjega 
odstavka 6. člena ZFO-1 zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev. Zato v letih 2020 in 
2021 izplačila iz naslova finančne izravnave iz državnega proračuna niso predvidena.  
Primerna poraba občine je torej izračunana kot zmnožek vsote naštetih korigiranih kriterijev 
in je za leto 2020 realizirana v višini  4.313.249  €.  V letu 2020 so se v občinski proračun stekali 
še  prihodki lastnih davčnih virov: davka na nepremičnine, davka na vodna plovila, davka na 
promet nepremičnin, davka na dediščine in darila, davka na dobitke od klasičnih iger na srečo 
in drugega davka, kot j določeno z zakonom, ki davek ureja. Na podlagi 7. člena ZFO-1 so fir 
financiranja tudi prihodki od taks, glob, koncesijskih dajatev, plačil za stortve lokalnih javnih 
služb in drugi, če je tako določeno z zakonom, ki ureja posamezno dajatev, ali s predpisom, 
izdanim na podlagi zakona. Okoljske dajatve, ki so na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja, 
predpisane zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami in zaradi odlaganja odpadkov 
na odlagališčih, so prihodek proračuna občine, kjer je nastala obremenitev okolja, zaradi 
katere je predpisana okoljska dajatev. Prihodki občine so tudi prihodki od stvarnega in 
finančnega premoženja občine, prejete donacije in transferni prihodki iz državnega proračuna 
in sredstev skladov Evropske unije. 
Osnova pri pripravi in ovrednotenju finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračunskih sredstev je bila Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije 
za makroekonomske analize in razvoj.  
Na podlagi zbranih zahtevkov so bile med proračunske odhodke za leto 2020 vključene 
dosedanje in nove naloge iz dejavnosti in investicijskih namenov. 
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Pri pripravi zaključnega računa za leto 2020 so bili  upoštevani naslednji zakoni in pravni 
predpisi: 

- Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4), Uradni list RS, št. 
11/2011, 14./2013-popr., 101/2013, 55/2015-ZFisP, 96/2015-ZIPRS1617, 13/2018 in  
195/2020 v nadaljevanju: ZJF), 

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna  (Uradni list RS, št. 12/2001, 10/2006 in 8/2007, 
102/2010; v nadaljevanju: Navodilo), 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava  (Uradni list RS, št. 112/2009, 58/2010, 104/2010, 104/2011, 
97/2012, 108/2013, 94/2014, 100/2015, 84/2016, 75/2017, 82/2018 in 79/2019; v 
nadaljevanju: Pravilnik o EKN), 

- Zakon o računovodstvu  (Uradni list RS, št. 23/1999, 30/2002-ZJF-C in 114/2006-ZUE; v 
nadaljevanju: ZR), 

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava  (Uradni list RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 
120/2007, 124/2008, 58/2010, 60/2010 – popr. 104/2010, 104/2011, 86/2016 in 
80/2019; v nadaljevanju: Pravilnik o sestavljanju letnih poročil), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava (Uradni list RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 114/2006 – ZUE,  138/2006, 
120/2007, 112/2009 in 58/2010, 97/2012,100/2015, 75/2017 in 82/2018), 

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/2002, 134/2003 in 108/2013), 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 138/2006, 120/2007, 48/2009,  
112/2009 in 58/2010, 108/2013 in 100/2015) 

- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka 
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega 
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/2007, 81/2009, 95/2011, 109/2013 in 
76/2020), 

- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema 
enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/2007, 104/2009 in 76/2020). 

 
Občina je pripravila zaključni račun proračuna za preteklo leto in ga mora  predložiti 
Ministrstvu za finance in Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence (AJPES). 
Zaključni račun sestavljajo: 
Izkaz prihodkov in odhodkov od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 
Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020 
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 
Izkaz računa financiranja od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 
Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 
Stanje in gibanje nepredmetnih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev od 
01. 01. 2020 do 31. 12. 2020. 
 



Zaključni račun 2020 
 

6 
 

3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 

  IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV  

PRIHODKI 

Skupni prihodki proračuna za leto 2020 znašajo 8.556.481,18 €. Glede na predviden plan 
proračuna Rebalans III so bili realizirani v višini 100,7 %. 
 

ZR 2019 Delež ZR 2020 Delež %

PRIHODKI SKUPAJ vrednost v € v % vrednost v € v % 2020/2019

Davčni prihodki 4.454.740,88 56,90 5.255.283,05 61,42 118,00

Nedavčni prihodki 1.442.218,61 18,42 1.284.482,22 15,01 89,10

Kapitalski prihodki 31.888,66 0,41 150.915,59 1,76 473,30

Prejte donacije 13.800,00 0,18 28.906,50 0,34 209,50

Transferni prihodki 1.886.550,47 24,10 1.836.893,82 21,47 97,40

SKUPAJ PRIHODKI 7.829.198,62 100,00 8.556.481,18 100,00 109,29  
 
Iz tabele je razvidna struktura prihodkov ter delež prihodkov v primerjavi s prihodki iz leta 
2019. 

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.  
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Davčni prihodki predstavljajo 61,41 % vseh prihodkov proračuna. Davčni prihodki so v 
primerjavi z letom 2019 višji za 18 %  in 0,1  % višji glede na predvidene  davčne prihodke za 
leto 2020. Glavni davčni prihodek predstavlja dohodnina v višini 4.313.249,00 €. Davki od 
premoženja so realizirani v višini 806.634,85 € oziroma  101,1 %. Najpomembnejši v tej skupini 
je prihodek od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je realiziran v višini 764.046,06 
€ oziroma 103 % od zadnjega sprejetega rebalansa. Zapadlost nekaterih odločb je v letu 2021. 
Prihodki od domačih davkov na blago in storitve so realizirani v višini 133.943,24 € oz. 96,8 %. 
V to skupino spada okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, 
ki je bila realizirana v višini 88.668,92 € in je za 1,1 % nižja od predvidenih v zadnjem sprejetem 
rebalansu proračuna za leto 2020.  

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 omrežnin JP Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o., JKP Radlje ob Dravi d.o.o. in 
Kocerod d.o.o.).  
 

       

Zap.

št. DAVČNI PRIHODKI Vrednost v €

Dohodnina 4.313.249,00

Davki od premoženja 806.634,85

1. Davki na nepremičnine 764.046,06

2. Davki na premičnine 565,93

3. Davki na dediščine in darila 7.073,21

4. Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 34.949,65

Domači davki 133.943,24

1. Davek na dobitek od iger na srečo 1.371,01

2. Takse za obremenjevanje vode 88.668,92

3. Turistična taksa 3.704,49

4. Občinske takse od pravnih, fizičnih oseb in zasebnikov 3.025,84

5. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 37.172,98

Drugi davki 1.455,96

1. Drugi davki in prispevki 1.455,96

SKUPAJ DAVČNI PRIHODKI 5.255.283,05  
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Skupni  nedavčni prihodki predstavljajo 15,01  %  vseh prihodkov proračuna.  Prihodki so v 
primerjavi z letom 2019 nižji za 10,9 %  in  nižji za 11,4 % glede na predvidene nedavčne 
prihodke za leto 2020. Največji delež v tej skupini predstavljajo prihodki od premoženja, ki so 
realizirani v višini 1.105.076,76 € in dosegajo 87 % predvidenega plana za leto 2020. Prihodke 
premoženja sestavljajo najemnine za poslovne prostore in stanovanja v lasti občine, 
najemnine za opremo, kamor spadajo najemnine za komunalno infrastrukturo oziroma 
omrežnine izvajalcev gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalne vode ter javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki ter prihodki 
podeljenih koncesij za vodno pravico. Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 
155.780,99 € oziroma 105,5 % zadnjega rebalansa proračuna. Te prihodke sestavljajo drugi 
nedavčni prihodki v vrednosti 503,00 €, prihodki od komunalnih prispevkov, ki so realizirani v 
višini 138.019,05 €, prihodki tekočega značaja v višini 3.600,00 € za sofinanciranje družinskega 
pomočnika (dodatek za pomoč in postrežbo) s strani ZPIZ-a ter drugi izredni nedavčni prihodki 
v višini 13.658,94 €, ki jih sestavljajo poravnava terjatev za plačano domsko oskrbo, 
oglaševanja, dobavljeno električno energijo (športna hiša).  

 

KAPITALSKI  PRIHODKI 

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

 

Zap.

št. KAPITALSKI PRIHODKI Rebalans 2020 Realizacija 2020 Indeks

1. Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 78.017,87 80.715,00 103,46

2. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 136.621,15 70.200,59 51,38

SKUPAJ KAPITALSKI PRIHODKI 214.639,02 150.915,59 70,31  

 
Kapitalski prihodki predstavljajo 1,76 % proračuna. V primerjavi z letom 2019 so prihodki  
znatno višji in dosegajo 70,3 % načrtovanih kapitalskih prihodkov predvidenih v zadnjem 
rebalansu proračuna za leto 2020. Prihodki predstavljajo prodajo poslovnih prostorov Koroška 
cesta 1a in prihodke za stanovanje na podlagi menjalne pogodbe za zamenjavo stavbe z 
zemljiščem na Koroški cesti 11.  
 

 

Zap.

št. NEDAVČNI PRIHODKI Rebalans 2020 Realizacija 2020 Indeks

1. Prihodki od premoženja 1.270.231,06 1.105.076,76 87,00

2. Upravne takse in pristojbine 6.000,00 4.258,90 70,98

3. Globe in denarne kazni 12.760,00 11.795,97 92,44

4. Prihodki od prodaje blaga in storitev 12.000,00 7.569,60 63,08

5. Drugi nedavčni prihodki 148.287,00 155.780,99 105,05

SKUPAJ NEDAVČNI PRIHODKI 1.449.278,06 1.284.482,22 88,63
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PREJETE DONACIJE 

Prejete donacije so prihodki iz naslova podarjenih denarnih sredstev. 
 

Zap.

št. PREJETE DONACIJE Rebalans 2020 Realizacija 2020 Indeks

1. Prejete donacije 28.906,50 28.906,50 100,00

SKUPAJ PREJETE DONACIJE 28.906,50 28.906,50 100,00  
 
Prejete donacije predstavljajo 0,33 % proračuna in so glede na leto 2019 znatno višje. Na tem 
kontu se izkazujejo sredstva na podlagi pogodbe o donatorstvu za izvajanje projektov 
splošnega dobra Občine Radlje ob Dravi s podjetjem CNC P&K Pušnik d.o.o. in sredstva sejnin, 
desetih svetnikov (od skupno 16) Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, za povečanje 
enkratnega izplačila denarnega prispevka za novorojence. 

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 Rebalans 2020 Realizacija 2020 Indeks

1. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 482.370,22 524.193,19 108,67

2. Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 82.607,64 105.997,24 128,31

3. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 986.881,59 1.206.703,39 122,27

SKUPAJ TRANSFERNI PRIHODKI 1.551.859,45 1.836.893,82 118,37  

Skupni prihodki skupine predstavljajo 21,46 % prihodkov proračuna.  V primerjavi z letom 2019 
so transferni prihodki nižji za 2,6% prav tako dosegajo 118,4 % predvidenega plana za leto 
2020.  Nastala razlika je predvsem zaradi dinamike projekta Oskrba s pitno vodo v porečju 
Drave 3 sklop. 

Razčlenjeni transferni prihodki so prikazani v naslednji tabeli.  
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Zap. Prejeta sredstva iz javnofinančnih institucij, 

št. državnega proračuna in iz sredstev proračuna Evropske unije Vrednost v €

1. Požarna taksa 26.121,89

2. ZFO 23.člen 264.670,00

3. Prejeta sredstva RS (oskrba s pitno vodo) 181.402,74

4. Sredstva iz državnega proračuna za investicije (PC Pušnik,  cerkveni trg) 51.998,56

5. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo  (COVID 19) 23.287,87

6. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (PC Pušnik) 745,00

7. Prihodki za vzdrževanje gozdnih cest 25.831,95

8. Subvencija za vzdrževanje lokalnih cest 22.590,89

9. Sredstva državnega proračuna za tekočo porabo (skupni občinski organ) 33.541,53

10. Sredstva EU iz strukturnih skladov 14-20 (PC Pušnik) 135.141,25

11. Sredstva EU kohezija 2014-2020 (oskrba s pitno vodo, cerkveni trg) 1.071.562,14

SKUPAJ 1.836.893,82  

 

ODHODKI 

Proračunski odhodki za leto 2020 so bili izvršeni v okviru sprejetega proračuna in rebalansa  
proračuna za naloge in obveznosti primerne porabe in za ostale naloge. Na podlagi sklepa 
župana  o prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami znotraj programa, je  
pripravljen veljavni proračun za leto 2020. 
 
Odhodki proračuna za leto 2020 skupaj znašajo 7.778.179,41 € in so za 4,2 % nižji glede na 
odhodke leta 2019. Realizacija odhodkov za leto 2020 dosega 97,5 % predvidenih odhodkov 
zadnjega sprejetega rebalansa proračuna.  
 

ZR 2019 Delež ZR 2020 Delež %

ODHODKI SKUPAJ vrednost v € v % vrednost v € v % 2020/2019

Tekoči odhodki 2.130.600,69 26,24 2.168.885,95 27,88 101,80

Tekoči transferi 2.642.507,80 32,55 2.503.780,81 32,19 94,75

Investicijski odhodki 3.028.658,52 37,30 2.976.120,41 38,26 98,27

Investicijski transferi 317.612,87 3,91 129.392,24 1,66 40,74

SKUPAJ PRIHODKI 8.119.379,88 100,00 7.778.179,41 100,00 95,80  
V tabeli so prikazani odhodki za leto 2020, njihova struktura in primerjava z letom 2019. 
 
Tekoči odhodki znašajo 2.168.885,95 €, predstavljajo 27.88 % odhodkov proračuna za leto 
2020. V primerjavi z odhodki za leto 2019 so za 1,8 % višji in za 3,1 % nižji glede na veljavni 
proračun leta 2020. 
Tekoči odhodki so realizirani odhodki za: 
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, 
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prevozni stroški in storitve, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in 
odškodnine,  drugi operativni odhodki; 
403 – plačila domačih obresti: obresti za najetje planiranega dolgoročnega kredita za 
investicije; 
409 – sredstva izločena v rezerve: proračunska rezerva. 
 
Tekoči transferi  znašajo 2.503.780,81 €, predstavljajo 32,19 % odhodkov zaključnega računa 
za leto 2020. V primerjavi z odhodki v letu 2019 so nižji za 5,2 %, glede na veljavni proračun 
2020 pa za 4,9 %. 
Tekoči transferi so odhodki za: 
4102 – subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom: tekoči odhodki in transferi 
kmetijstva, tekoči odhodki in transferi drobnega gospodarstva; 
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; 
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. 
 
Investicijski odhodki znašajo 2.976.120,41 € in predstavljajo 38,26 % odhodkov zaključnega 
računa za leto 2020. Glede na leto 2019 so nižji za 1,7 %, in višji za 1,6 % glede na veljavni 
proračun za leto 2020.  
Porabljeni so bili za: 
4202 – nakup opreme: nabava opreme občinske uprave; 
4204 – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije; 
4205 -  investicijsko vzdrževanje in obnove; 
4206 – nakup zemljišč in naravnih bogastev; 
4208 – študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija ter nadzor. 
 
Investicijski transferi znašajo 129.392,24 €, predstavljajo 1,66 % zaključnega računa za leto 
2020. V primerjavi z letom 2019 so znatno nižji in dosegajo 71,5 % veljavnega proračuna.  
Realizirani so bili: 
4310 – investicijski transferi nepridobitnim organizacijam; 
4311 – investicijski transferi javnim podjetjem in družbam; 



Zaključni račun 2020 
 

12 
 

4321 – investicijski transferi javnim skladom in agencijam; 
4323 – investicijski transferi javnim zavodom. 
 
 

Obraložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF ni bilo. 
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4. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 

 01 POLITIČNI SISTEM 

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta, župana, podžupana, ter 
občinske volilne komisije. Dolgoročni cilji programa so kvalitetno izvajanje nalog v okviru 
političnega sistema, zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice in pravice 
sodelovanja občanov pri odločanju. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: občina 
uspešno zasleduje dolgoročne zastavljene cilje. Glavni letni izvedbeni cilji so bili realizacija 
načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema glede na sprejeti 
program dela občinskega sveta, izvajanje načrtovanih aktivnosti župana, ki mu jih nalagajo 
materialni predpisi. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev: občina je realizirala 
zastavljene cilje pri izvajanju načrtovanih aktivnosti župana, glede na sprejet program dela 
občinskega sveta ni dosegla zastavljen cilj, zaradi razmer ob razglašeni epidemiji. 

Predpisi, ki urejajo to področje: 
- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91I, 42/97 - UZS68, 66/00 - UZ80, 

24/03 - UZ3a, 47, 68, 69/04 - UZ50, 69/04 - UZ43, 69/04 - UZ14, 68/06 - UZ121,140,143, 
47/13 - UZ90,97,99, 47/13 - UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a);  

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

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

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

76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE); 

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

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

 

Odhodki so bili realizirani v višini 153.385,60 € in predstavljajo 1,97 % odhodkov zaključnega 
računa. Na podlagi institucionalne klasifikacije oziroma nosilcev pravic porabe so bila sredstva 
na tem področju razdeljena na: 

1000 OBČINSKI SVET 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta ter izvedbo in nadzor volitev 
in referendumov. Dolgoročni cilji programa so kvalitetno izvajanje nalog v okviru političnega 
sistema, zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice in pravice sodelovanja 
občanov pri odločanju. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: občina je v letu 2020 
kljub razmeram ob razglašeni epidemiji zagotovila v celoti materialne in strokovne podlage za 
delo občinskega sveta. Ustrezno in pravočasno so bila pripravljena vsa gradiva za delo 
občinskih svetnikov in odborov. 

http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=f476a961-4504-49d7-89f8-5a31d59b1c15&createDate=1991-12-28&activeDate=1991-12-23
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_34b4ecde-ef2d-49dd-ab6c-a66032a21704&createDate=1997-07-17&activeDate=1997-07-14
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_1c5ef527-8099-4c4c-825e-d3d3922eab3f&createDate=2000-07-26&activeDate=2000-07-25
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_c2d6f53c-f4d6-4650-bd3a-6d7d5619f99f&createDate=2003-03-07&activeDate=2003-03-07
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_c5d645e7-a1de-419a-b2ec-93fb60706f2d&createDate=2004-06-24&activeDate=2004-06-23
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_52b5789f-5802-4120-bce1-e9d38c1bea8b&createDate=2004-06-24&activeDate=2004-06-23
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_bcffd279-61a8-4849-a290-10e218c2afec&createDate=2004-06-24&activeDate=2004-06-23
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_b6839290-cd58-4e44-96c4-96ae66126d82&createDate=2006-06-30&activeDate=2006-06-27
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=2b493c8b-a067-44bd-9aa3-6f40d5d9445f&createDate=2013-05-31&activeDate=2013-05-31
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=91fd9c31-7647-4b9a-aafa-67078e3becd2&createDate=2013-05-31&activeDate=2013-05-31
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1987
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3291
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3192
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=E_bc519cb3-2857-467b-95a2-bed67d5601cf&createDate=2007-05-11&activeDate=2007-05-26
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_030234aa-107e-45be-b217-563e2ad85eaa&createDate=2007-11-13&activeDate=2008-01-01
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=657ef22b-e149-4863-aecf-09a7305fd439&createDate=2008-11-07&activeDate=2008-11-08
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=bae3b486-ef51-4e3c-9c10-72f5f1c3830a&createDate=2011-02-21&activeDate=2011-02-22
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=fc8cece4-6a60-459d-80be-e6bb77f57e91&createDate=2011-04-15&activeDate=2011-04-16
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=54f7125c-aaf6-49e5-b14b-b1d34c3271e3&createDate=2013-11-29&activeDate=2013-12-14
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4891
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3273
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1121
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1753
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0961
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2074
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3949
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1206
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3165
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Glavni letni izvedbeni cilji so učinkovito delovanje občinskega sveta, njegovih odborov in 
komisij kot delovnih teles, v smislu izvajanja aktivnosti in razvojne usmeritve, izražene skozi 
Odlok o proračunu. Načrtovanih je bilo 7 rednih sej občinskega sveta in 1 izredna seja 
občinskega sveta. Merila, ki so pokazala doseganje zastavljenih ciljev so: realizirane seje 
občinskega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov, njihova objava v uradnih glasilih 
ter ažurna objava vseh sej in gradiv, sprejetih sklepov oziroma aktov na spletni strani Občine 
Radlje ob Dravi. Financiranje političnih strank je bilo realizirano glede na sprejet Sklep o 
financiranju strank v Občini Radlje ob Dravi. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih 
ciljev: Občina je dosegla zastavljene cilje, kljub razglašeni epidemiji je uspešno izvedla 5 rednih 
in 1 izredno sejo.   
 

Zap.

št. Naziv proračunske postavke Vrednost v €

1. Stroški sej občinskega sveta 12.174,64

2. Stroški odborov in komisij 5.751,21

SKUPAJ 17.925,85  
Odhodki so bili realizirani v višini 17.925,85 € kar predstavlja 0,23 % odhodkov zaključnega 
računa za leto 2020. V primerjavi z letom 2019 so nižji za 53,8 %, glede na veljavni proračun 
pa so odhodki nižji za 14,20 %, na razliko so vplivale razmere zaradi razglašene epidemije.  

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v 
Občini Radlje ob Dravi. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od 
morebitnih referendumov. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Ocenjujemo, da v 
celoti sledimo dolgoročnemu cilju podprograma. 
Kratkoročni cilj: izvedba Sklepa o financiranju političnih strank; zajema podprograme 
financiranja političnih strank. Političnim strankam, katerih listam so pripadli mandati za člane 
Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi na zadnjih lokalnih volitvah, pripada sorazmerni del 
sredstev iz proračuna Občine Radlje ob Dravi glede na število dobljenih glasov. Ocena uspeha 
pri doseganju zastavljenih letnih ciljev: Občina je v celoti dosegla zastavljeni cilj z realizacijo 
financiranja političnih strank na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank v višini 3.437,28 
€. 
 

3000 ŽUPANI IN PODŽUPANI 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

Podprogram zajema dejavnost župana in podžupanov:  plačo župana in podžupanov. Župan 
lahko opravlja funkcijo nepoklicno ali poklicno, podžupani, ki jih imenuje župan v skladu z 
Zakonom o lokalni samoupravi pa opravljajo funkcijo nepoklicno. Župan je predstojnik lokalne 
skupnosti in navzven predstavlja in zastopa občino. Župan (ob pomoči podžupanov, ki jih 
imenuje župan) skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih usmeritev in odločitev ter opravlja 
vse z zakoni naložene naloge. V okviru tega programa se izvajajo tudi protokolarni dogodki in 
obveščanje javnosti o delu in vseh dejavnostih v občini. 
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost 
političnega sistema v občini.  Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: občina zasleduje 
dolgoročni cilj z izvajanjem nalog za zagotovitev stabilnosti političnega sistema v občini, skrb 
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za razvoj občine, usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave, objava in izvajanje sprejetih 
aktov občinskega sveta, zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za delovanje župana. 
Kratkoročni izvedbeni cilj je izvajanje načrtovanih aktivnosti župana in enega podžupana.  
Podprogram dejavnost župana in podžupanov zajemajo odhodke za plačo župana in drugih 
izdatkov župana, materialnih stroškov, reprezentance, protokola in odnosov z javnostmi  ter 
nadomestila za nepoklicno delo podžupana.  Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih 
ciljev: naloge so bile ob gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi opravljene strokovno 
ter v skladu z veljavnimi predpisi. Stroški dela so usklajeni s predpisi o plačah in drugih stroških 
dela v javnem sektorju. 
 
Odhodki so realizirani  v višini  132.022,47 € in so za 3,2 % nižji glede na leto 2019 in dosegajo 
99,1 % veljavnega proračuna za leto 2020. 
 

Dejavnost župana in podžupanov

PP Naziv proračunske postavke Vrednost v €

1008 Plače župana 54.407,67

1009 Regres župan 940,58

1016 Podžupani 15.007,92

1017 Protokol 12.212,34

Drugi splošni material in storitve 3.543,73

Denarne nagrade 33,34

1018 Reprezentanca 5.690,31

1019 Odnosi z javnostjo oglasi in objave 43.763,65

SKUPAJ 132.022,47  

4.1.2.   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 ter stroški plačilnega 
prometa. Dolgoročni cilji programa so: skrb za zakonito, namensko in učinkovito porabo 
javnih sredstev in smotrno upravljanje z javnimi sredstvi. Ocena uspeha pri doseganju 
dolgoročnih ciljev: občina zasleduje dolgoročni cilj programa. Glavni letni izvedbeni cilji so bili 
nemoteno opravljanje plačilnega prometa, nadzornega odbora in notranja revizija poslovanja 
z namenom sledenja dolgoročnega cilja. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih 
ciljev: izpolnili in realizirali smo zastavljene cilje, razen delo nadzornega odbora, ki ni bilo v 
celoti realizirano. 

Odhodki na tem programu so bili realizirani v višini 9.922,09 € in so bistveno nižji glede na leto 
2019 prav tako so nižji glede na veljavni proračun za leto 2020, razlika se izkazuje na postavki  
nadzornega odbora. Odhodki so razdeljeni na naslednje nosilce pravic porabe za financiranje 
programov iz občinskega proračuna: 
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2000 NADZORNI ODBOR 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 

V fiskalni nadzor je zajeto delovno področje Nadzornega odbora občine.  
Zakonske in druge pravne podlage: 

 Statut Občine Radlje ob Dravi,  

 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Radlje ob Dravi,  

 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta 
ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. 

Dolgoročni cilji delovanja nadzornega odbora so pregledati, proučevati in ugotavljati 
skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter ugotavljati gospodarnost in namenskost porabe 
proračunskih sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi dodatnih, zunanjih revizij 
in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj prisotnih organov. Ocena uspeha pri doseganju 
dolgoročnih ciljev: Cilj je bil delno dosežen, saj niso bili zagotovljeni vsi pogoji za nemoteno 
delovanje nadzornega odbora, zaradi prepovedi sklica sej NO. Posledično poročila niso bila 
obravnavana v poročanem letu, obravnava poročil bo izvedena na seji občinskega sveta v letu 
2021. Glavni letni izvedbeni cilj: Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor 
nad razpolaganjem s premoženjem Občine Radlje ob Dravi, nadzoruje namenskost porabe 
proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: V letu 2020 so bile v skladu s programom dela 
izvedene naslednje aktivnosti oziroma pregledi: 

- Občina Radlje ob Dravi (za leto 2019) 
- Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. (za leto 2019) 
- Zdravstveni dom Radlje ob Dravi (za leto 2019) 
- Športno društvo Radlje ob Dravi (za leto 2019) 
- Krajevna skupnost Vuhred (za leto 2019) 
- KŠTD Remšnik (za leto 2019) 

Navedena poročila bodo obravnavana v letu 2021. 
 
Nadzorni odbor je imel v letu 2020 le dve seji, na katerih je med drugim sprejel Letni program 
nadzora za leto 2020, sprejel nov Poslovnik Nadzornega odbora Občine Radlje ob Dravi se 
seznanil z Revizijskim poročilom Računskega sodišča RS ter obravnaval posamezne nadzore v 
skladu z Letnim programom dela. 
 
Za izplačilo sejnin in pregledov nadzornemu odboru so bila porabljena sredstva v višini 
2.149,79 EUR, kar pomeni, da je proračunska postavka realizirana v višini 38,2 %. Občinska 
uprava je zagotavljala strokovno in administrativno podporo. 
 
Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja: Negativnih posledic 
v zvezi z delovanjem Nadzornega odbora občine ni zaznati, vidni so le pozitivni učinki, v smislu, 
da se že ob pripravi proračunskih dokumentov izdatki načrtujejo smotrno in racionalno. 
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4000 OBČINSKA UPRAVA 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

Podrogram zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ 
oziroma sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa. Dolgoročni cilji podrograma so: 
skrb za smotrno upravljanje z javnimi sredstvi. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih 
ciljev: občina zasleduje dolgoročni cilj podprograma. Glavni letni izvedbeni cilji so bili 
nemoteno opravljanje plačilnega prometa. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih 
ciljev: v celoti je realiziran letni izvedbeni cilj. Odhodki na tem programu so bili realizirani v 
višini 3.868,30 € in so enaki z veljavnim proračunom, v primerjavi z letom 2019 so znatno višji 
zaradi višjih sredstev na računu. 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 

Podprogram zajema proučevanje in ugotavljanje skladnosti ravnanja občine s pravnimi 
predpisi, pregledovanje notranjih kontrol. Dolgoročni cilji vzpostavitev notranjih kontrol in 
skrb za zakonito, namensko in učinkovito porabo javnih sredstev. Ocena uspeha pri doseganju 
dolgoročnih ciljev: občina zasleduje zastavljen dolgoročni cilj. Kratkoročni izvedbeni cilj je 
izvedba notranje revizije. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev: Notranja 
revizija sistemov finančnega poslovodenja in delovanja notranjih kontrol za leto 2019 je bila 
opravljena na podlagi pogodbe o izvajanju notranjega revidiranja za leto 2019, ki jo je opravilo 
podjetje M-revizija in svetovanje, d.o.o., konec leta 2020. Stroški se nanašajo na izvedeno 
revizijo za leto 2018 in so bili realizirani v višini 3.904,00 €.  

4.1.3.  06  LOKALNA SAMOUPRAVA 

Področje porabe zajema delovanje z nevladnimi institucijami lokalnih skupnosti, delovanje 
ožjih delov občin in dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno, druge proračunske 
uporabnike na strokovnem področju kadrov, stvarnega premoženja, zagotavljanje sredstev za 
se vrste povezovanj lokalnih skupnosti.  
Predpisi, ki urejajo to področje so: 

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

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, štev. 20/11, 57/12, 46/16); 
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 

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

 
Dolgoročni cilji programa so: povezovanje lokalnih skupnosti ter optimalna izraba sredstev na 
teh področjih, učinkovito delovanje ožjih delov občin, zasledovanje cilja polne zasedenosti 
delovnih mest, strokovno in učinkovito delo zaposlenih, zagotavljanje materialnih pogojev za 
učinkovito delo, gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem občine. Ocena 
uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: občina zasleduje zadane dolgoročne cilje. Letni 
izvedbeni cilji  programa so: uspešno in učinkovito povezovanje lokalnih skupnosti, 
zagotovitev sredstev za delovanje zastavljenih nalog sveta krajevnih skupnosti v okviru 
finančnih načrtov, uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v okviru občinske uprave 
in vzdrževanja premoženja občine. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev:  v 
okviru zmožnosti, zaradi razglašene epidemije, so bili doseženi zastavljeni letni cilji. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=d9516011-c820-433e-a9fa-306bd3eeef27&createDate=2011-03-18&activeDate=2011-03-19
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=544723cd-d3e2-43b2-8d73-b27f6c3c0123&createDate=2012-07-27&activeDate=2012-07-28
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=0a8b85f1-4fda-4580-b398-78a92ce76f3d&createDate=2016-06-30&activeDate=2016-07-01
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3312
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0776
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2024
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1981
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2619
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3719
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0678
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1441
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2817
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3015
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
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Odhodki na tem programu so bili realizirani v višini 840.733,32 € in predstavljajo 8,24 % 
celotnih odhodkov zaključnega računa za leto 2020. Odhodki programa lokalna samouprava 
so v primerjavi z letom 2019 nižji, glede na veljavni proračun pa so odhodki nižji za 3,6 %. 
Področje programa je razdeljeno na institucionalno klasifikacijo proračunskih uporabnikov. 
 

4000 OBČINSKA UPRAVA 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

Podprogram zajema članarine Združenja občin Slovenije. Ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih letnih ciljev:  letni cilj je bil izpolnjen z realizacijo članarine v višini 1.880,13 €. 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 

Podprogram zajema delovanje z nevladnimi institucijami z namenom pospeševanja 
regionalnega in lokalnega razvoja.  
Predpisi, ki urejajo to področje so: 

- Program dela RRA Koroška d.o.o. 
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS št. 20/11. 57/12 in 

46/16) 
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. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: 
Doseženi so bili cilji hitrejšega regionalnega in lokalnega razvoja na gospodarskem, socialnem 
in okoljskem področju in skladnost regionalnega razvoja. Letni izvedbeni cilji so: priprava 
izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa in njegovo usklajevanje z državnimi 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. Ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih letnih ciljev: Dosežen je bil cilj izvajanja splošnih razvojnih nalog RRA Koroška za 
leto 2020, izvedba aktivnosti za promocijo Koroške regije, projekt MPIK-Mrežni podjetniški 
inkubator Koroške in koordinacija projekta Mreža kolesarskih povezav v regiji. Odhodki 
zajemajo  stroške v zvezi z delovanjem regionalne razvojne agencije  RRA Koroška d.o.o. v višini 
16.319,42 €,   za razvoj turistične ponudbe destinacije Koroška v višini 941,23 €, skupne 
aktivnosti promocije v Koroški regiji v višini 7.326,16 €. Projekt Mreža kolesarskih poti v regiji 
je opredeljen kot prioritetni projekt regije za programsko obdobje 2014-2020. V letu 2020 je 
bil delež Občine Radlje ob Dravi v višini 3.660,00 €. Celovit projekt Mreža kolesarskih poti v 
regiji vključuje že obstoječi projekt Dravska kolesarska pot, v katerega so pogodbeno vključene 
občine Dravske doline.  
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4001 SKUPNI OBČINSKI ORGAN 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 

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

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

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, štev. 20/11, 57/12, 46/16); 
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, štev. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 

69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF); 
- Zakon o financiranju občin ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11,14/15-ZUUJFO, 71/17, 

21/18-popr., 80/20-ZIUOOPE in 189/20-ZFRO) 
- Pravilnik o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave 

(Uradni list RS, št. 36/18 in 2/20); 
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupni organ Koroške« (Uradni list RS št. 

47/2019); 
 

Dolgoročni cilji programa so zagotoviti učinkovito črpanje in uspešno porabo sredstev, ki so 
na razpolago iz sredstev kohezijske in kmetijske politike Evropske unije, kakor tudi sredstev iz 
državnega proračuna in lastnih občinskih sredstev glede na potrebe lokalne skupnosti. Ocena 
uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Skupni organ Koroške skupaj z občinsko upravo in 
skladno s programskimi dokumenti zasleduje dolgoročno zastavljene cilje.  Letni izvedbeni cilji  
programa so: uresničevanje ciljev lokalne skupnosti skladno z opredeljenimi programskimi 
dokumenti za uresničevanje kohezijske politike. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 
letnih ciljev: Skupni organ Koroške je skupaj z občinsko upravo urejal naloge na področju 
urejanje prostora, varstvo okolja, urejanje prometa (banka cestnih podatkov, kategorizacije 
cest), medobčinsko redarstvo in proračunsko računovodstvo. Od 1. 11. 2020 opravljajo tudi 
naloge medobčinskega  inšpektorata. Stroški medobčinskega urada za izvajanje nalog občin, 
ki zajemajo stroške dela zaposlenih in materialne stroške za delovanje Skupnega organa 
Koroške znašajo v višini 97.841,96 €. Del odhodkov za financiranje posameznih nalog občinske 
uprave je sofinanciranih v skladu s 26.členom ZFO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=d9516011-c820-433e-a9fa-306bd3eeef27&createDate=2011-03-18&activeDate=2011-03-19
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=544723cd-d3e2-43b2-8d73-b27f6c3c0123&createDate=2012-07-27&activeDate=2012-07-28
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=0a8b85f1-4fda-4580-b398-78a92ce76f3d&createDate=2016-06-30&activeDate=2016-07-01
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2817
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3015
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
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5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI 

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 sestavni del občinskega proračuna. 
Predpisi, ki urejajo to področje so: 

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

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, štev. 20/11, 57/12, 46/16); 
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 

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

Dolgoročni cilji programa so: povezovanje lokalnih skupnosti ter optimalna izraba sredstev na 
teh področjih, učinkovito delovanje ožjih delov občin. Ocena uspeha pri doseganju 
dolgoročnih ciljev: občinska uprava in krajevne skupnosti uspešno izvajajo zastavljene 
dolgoročne cilje. Letni izvedbeni cilji  programa so: uspešno in učinkovito povezovanje lokalnih 
skupnosti, uspešno in učinkovito izpolnjevanje zastavljenih nalog sveta krajevnih skupnosti, 
zagotovitev sredstev za delovanje v okviru finančnih načrtov. Ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih letnih ciljev: V okviru finančnih načrtov so krajevne skupnosti uspešno realizirale 
zastavljene naloge, razen na področjih priprav in organiziranja prireditev vaških skupnosti, ki 
so bile zaradi razmer ob razglasitvi epidemije odpovedane. Finančni plani so bili usklajeni v 
zadnjem rebalansu proračuna za leto 2020. 
Za sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občin so odhodki  realizirani v višini 49.363,52 €. 
Za delovanje krajevnih skupnosti je občina namenila sredstva kot je razvidno v tabeli. Razlika 
v zaključnem računu so lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki so zajeti tudi v prihodkih 
splošnega dela proračuna. 
 

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  
Poslovna in računovodska poročila  krajevnih skupnosti so priloga  poročila.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=d9516011-c820-433e-a9fa-306bd3eeef27&createDate=2011-03-18&activeDate=2011-03-19
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=544723cd-d3e2-43b2-8d73-b27f6c3c0123&createDate=2012-07-27&activeDate=2012-07-28
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=0a8b85f1-4fda-4580-b398-78a92ce76f3d&createDate=2016-06-30&activeDate=2016-07-01
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3312
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0776
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2024
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2619
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3719
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2817
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4000 OBČINSKA UPRAVA 

06039001 Administracija občinske uprave 

Podprogram 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 in vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.  
Predpisi, ki urejajo to področje so: 

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

- 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); 

Dolgoročni cilji so kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog z zakonsko, namensko, 
gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev, vzpostaviti,  zagotoviti in vzdrževati 
sistem notranjih kontrol. Dolgoročni cilj podprograma so namenska, gospodarna in zakonita 
poraba sredstev za stroške dela, kar mora zagotavljati kvalitetno in strokovno izvajanje nalog, 
ki so zastavljene v okviru delovanja občinske uprave Občine Radlje ob Dravi. Ocena 
dolgoročno zastavljenih ciljev: strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske 
uprave, zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti 
strank in drugih udeležencev v postopkih, učinkovito sodelovanje in komuniciranje z drugimi 
organi, institucijami in z javnostjo. Letni izvedbeni cilji uspešno in učinkovito izvajanje nalog, 
ki so zastavljene v okviru delovanja občinske uprave Občine Radlje ob Dravi. Ocena uspeha pri 
doseganju zastavljenih letnih ciljev: Izvedli smo večino planiranih nalog, dodatno še pripravili 
vso potrebno dokumentacijo za Računsko sodišče. Občinska uprava je pri svojem delu tudi na 
letni ravni sledila ostalim dolgoročnim ciljem glavnega programa. 
 
Na tem podprogramu so bili v letu 2020 realizirani odhodki v višini 404.535,13 €, kar je za 7,7 
%  manj kot v letu 2019. Realizacija v letu 2020 je za 6,8 % nižja kot v veljavnem proračunu za 
leto 2020. 
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Administracija občinske uprave

PP Naziv proračunske postavke Vrednost v €

6011 Plače občinska uprava 216.475,25

6012 Regres za letni dopust občinska uprava 9.209,85

6013 Jubillejne nagrade 288,76

6014,6015 Prehrana in prevoz na delo delavcev občinske uprave 9.900,96

6016,6017 Prispevki, davki in premije pokojninskega zavarovanja občinske uprave 33.386,54

6020 Materialni stroški občinske uprave 134.685,84

Pisarniški material in storitve 3.686,92

Čistilni material in storitve 9.583,54

Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 4.758,00

Drugi splošni material in storitve 17.663,79

Poraba kuriv in stroški ogrevanja 13.183,57

Telefon, faks, elektronska pošta 4.386,17

Poštnina in kurirske storitve 7.804,78

Druge storitve komunikacij INFO, HKOM 9.306,04

Zavarovalne premije 408,47

Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 16.190,51

Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 4.139,46

Plačila po podjemnih pogodbah 4.124,88

Posebni davek na določene prejemke 1.031,28

Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev 20.268,59

Drugi operativni odhodki 726,20

6032 Promocija zdravja na delovnem mestu 587,93

SKUPAJ 404.535,13  
V letu 2020 je bila skladno s sprejetim kadrovskim načrtom ter veljavnimi predpisi izplačana 
ena jubilejna nagrada za 10 let delovne dobe, v višini 288,76 EUR. 
Izplačilo regresa za letni dopust je bil v letu 2020 izplačan javnim uslužbencem v višini 
minimalne plače, v skupni višini 9.209,85 EUR. 
Materialni stroški za delo občinske uprave so za 2,2 % višji kot v letu 2019 in 84,8 %  veljavnega 
proračuna za leto 2020. V tabeli so prikazani nekateri večji zneski materilnih stroškov 
namenjeni za nemoteno delo v občinski upravi. Poleg rednih stroškov so v materialnih stroških 
občinske uprave predvidena sredstva za obvezno prakso dijakov in študentov, ki morajo v 
okviru rednega izobraževalnega procesa opraviti obvezno prakso. Na Občini Radlje ob Dravi 
želimo omogočiti opravljanje obvezne prakse zainteresiranih dijakov in študentov, ki so 
upravičeni do povračila stroškov za prehrano in denarne nagrade, ki je določena z zakonom. 
Program se ni realiziral, zaradi situacije Covid-19. Za izvajanje promocije zdravja na delovnem 
mestu so bila v letu 2020 predvidena sredstva v višini 1.000,00 €, saj Zakon o varnosti in 
zdravju pri delu ( ZVZD-1, Ur.l.RS, št. 43/11; v nadaljevanju zakon) nalaga delodajalcem, da 
morajo načrtovati in izvajati program promocije zdravja na delovnem mestu, da morajo 
zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja le tega, kar pomeni, da morajo 
izvajati določene aktivnosti in ukrepe, da se ohranja in krepi telesno in duševno zdravje 
delavcev. Delodajalec mora tudi v izjavi o varnosti z oceno tveganja načrtovati promocijo 
zdravja na delovnem mestu. V letu 2020 je bil podprogram realiziran, in sicer v višini, 587,93 
EUR, kar predstavlja 58 % veljavnega proračuna. 
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06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovaje 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 lokacijah in območjih. Kratkoročni izvedbeni cilji 
podprograma so nujna vzdrževalna dela na gospodarskih poslopjih in posodobitev 
računalniške opreme za nemoteno delovanje občinske uprave. Ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih letnih ciljev: kratkoročni izvedbeni cilj je dosežen z realizacijo stroškov za nujna 
vzdrževalna dela na vseh stavbah v lasti občine in s posodobitvijo računalniške opreme za 
nemoteno delovanje občinske uprave. Odhodki znašajo 261.159,01 € in so bili realizirani za 
vzdrževanje občinskih prostorov in poslovne zgradbe Mariborska cesta 7  v višini  24.635,04 €,  
za nakup opreme v višini  4.206,08 € ter vzdrževanje drugih občinskih stavb v višini 82.573,74 
€. Poslovna zgradba Mariborska 7 je v skupni lasti občin Muta, Vuzenica, Podvelka in Ribnica 
na Pohorju. Stroški in prihodki od najemnin se delijo po delitvenem odstotku. Najemnikom 
ostalih občinskih stavb se poleg najemnin zaračunavajo tudi obratovalni stroški. Odhodki na 
proračunski postavki Center Radlje so sestavljeni iz obratovalnih stroškov za uporabo 
prostorov Knjižnice Radlje. Stroški obnove v višini 2.154,00 € se nanašajo na izdelavo 
požarnega načrta in ureditev tople vode v knjižnici. Odhodki na proračunski postavki 
Energetsko pogodbeništvo v višini 48.541,73 € se nanašajo na Koncesijsko pogodbo 
energetskega pogodbeništva »Velebragovnica Tima«. 

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,potrebnim za delovanje OU

PP Naziv proračunske postavke Vrednost v €

6021 Tekoče vzdrževanje prostorov in opreme 24.635,04

Energija,voda, komunalne storitve in komunikacije 5.743,64

Tekoče vzdrževanje 6.873,92

Drugi operativni odhodki 1.483,02

6022 Nakup opreme občinska uprava 4.206,08

Nakup pisarniške opreme, strojne računalniške opreme 4.057,13

Nakup telekomunikacijske opreme 148,95

6028 Investicije in vzdrževanje druge občinske stavbe 82.573,54

Stroški čiščenja 3.433,42

Električna energija 52.540,06

Stroški ogrevanja 7.679,71

Komunalne storitve 1.380,78

Tekoče vzdrževanje poslovnih in stan. objektov 2.305,17

Drugi operativni odhodki 3.792,98

Sredstva proračunskih skladov 113,48

6030 Center Radlje 13.325,46

6031 Energetsko pogodbeništvo 48.541,73

6033 Skladiščni prostori JP KIČ 24.702,16

6034 Objekt Koroška cesta 11 63.175,00

SKUPAJ 261.159,01  
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Javno podjetje kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. si na zemljišču v lasti občine ureja 
skladiščni prostor za potrebe svojega delovanja. V letu 2020 je bilo realiziranih 24.702,16 €. 
Na podlagi menjalne pogodbe za stanovanje je bila v letu 2020 izvedena transakcija za objekt 
Koroška cesta 11. 

4.1.4.  07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja 
v primeru naravnih in dugih nesreč.  
Predpisi, ki urejajo področje so: 

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

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

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

Dolgoročni cilji so zvišanje ravni reševalnih ukrepov, s skrajšanjem odzivnega časa, 
povečanjem opremljenosti in usposobljenosti, načrtovanjem, svetovanjem in obveščanjem ter 
zagotavljanje delovanja gasilskih društev. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: 
uspešno se zasleduje zastavljen dolgoročni cilj. Kratkoročni izvedbeni cilji so ohranjanje 
pokritosti oziroma izboljševanje organiziranosti sistema. Ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih letnih ciljev: glede na preteklo leto lahko z zagotovostjo trdimo, da se uspešno 
izvajajo zastavljeni cilji. 
Odhodki so realizirani v višini 108.783,39 € v primerjavi z letom 2019 so znatno nižji. Odhodki 
so glede na veljavni proračun nižji za 1,6 %.  

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 skrb za ustrezno opremljenost, za izvajanje 
preventivnih dejavnosti, informiranja, osveščanja in usposabljanja prebivalstva. Ocena uspeha 
pri doseganju dolgoročnih ciljev: uspešno se zasleduje zastavljen dolgoročni cilj. Kratkoročni 
izvedbeni cilji:  usposabljanje enot CZ za odzivanje v primeru naravnih nesreč in ob drugih 
izrednih razmerah po usmeritvah poveljnika CZ, opremljanje z ustrezno reševalno opremo in 
ureditev ustreznih prostorov za skladiščenje opreme. Ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih letnih ciljev: poveljnik CZ in enote CZ so se zaradi razglašene epidemije, hitro in 
uspešno  prilagodili razmeram.  
Odhodki za redno dejavnost civilne zaščite in kritje stroškov usposabljanja ter opremljanja 
enot civilne zaščite so bili realizirani v višini 10.804,22 €. 

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). 
Dogoročni cilji: zagotavljanje varstva pred požarom in naravnimi ter drugimi nesrečami, 
preventiva. Občina ima z Gasilsko zveze Dravske doline, Prostovoljnim gasilskim društvom 
Radlje ob Dravi in s Prostovoljnim gasilskim društvom Vuhred sklenjeno Pogodbo o opravljanju 
javne gasilske službe v Občini Radlje ob Dravi. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: 
uspešno se zasleduje zastavljen dolgoročni cilj. Kratkoročni izvedbeni cilji: opremljanje 
gasilskih enot, izvajanje preventivnih ukrepov, vzdrževanje gasilskih domov, vozil in opreme. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev:  z realizacijo odhodkov so izpolnjeni vsi 
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kratkoročni izvedbeni cillji. Odhodki v višini 94.321,59 € so realizirani za financiranje Gasilske 
zveze Dravske doline ter dveh prostovoljnih društev – PGD Vuhred in PGD Radlje ob Dravi, za 
sofinanciranje nakupa gasilskih vozil PGD Radlje in PGD Vuhred, pomoč financiranja gasilskega 
doma v Radljah ob Dravi in delovanje Gorske reševalne službe.  

4.1.5 08  NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 
Dolgoročni cilj je vzgoja za varno udeležbo otrok v prometu, zmanjševanje števila nesreč in 
umirjanje prometa na šolskih poteh. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: uspešno 
se zasledujejo dolgoročno zastavljeni cilji.  
Odhodki so realizirani v višini 10.240,92 € in so glede na zaključni račun 2019 višji. V primerjavi 
s planom za leto 2020 so realizirana sredstva nižja za 8,7 %.  

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. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: z 
nadzorom v prometu in šolskih poteh je dolgoročni cilj dosežen. Kratkoročni izvedbeni cilj je 
izvedba delavnic in osveščanje udeležencev v prometu. Ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih letnih ciljev:  letni izvedbeni cilj je bil dosežen z zagotavljanjem varnosti v 
prometu. Odhodki so realizirani v višini 10.240,92 € in sicer za materialne stroške po planu 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter za lokalno prometno signalizacijo. 
 

4.1.6 10   TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

Področje porabe trga  dela in delovni pogoji zajemajo naloge na področju aktivne politike 
zaposlovanja.  

10039001 Povečanje zaposljivosti 

Odhodki na tem programu v višini 970,04 € se nanašajo na izplačilo plač za mesec december 
2019 in so bile izplačane v januarju. V letu 2020 so zavodi iz lastnih virov zaposlovali preko 
javnih del. 
 

4.1.7 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, gozdarstvo  - gozdno infrastrukturo in  ribištvo. 
Področje regulirajo naslednji zakoni: 

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 
in 22/18);  

- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 
27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17);  

- Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. . 38/13 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg);  
- Zakon o gozdovih (Uradni list RS št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – 

ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16); 
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- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18 61/20 – ZIUZEOP-A 
in 80/20 – ZIUOOPE). 

 Dolgoročni cilj: kakovostne dobrine kmetijstva, razvoj raznolikih dejavnosti s ciljem dviga 
kakovosti življenja na podeželju, ohranjanje identitete podeželja. Ocena uspeha pri doseganju 
dolgoročnih ciljev: z nadzorom v prometu in šolskih poteh je dolgoročni cilj dosežen. Odhodki 
v višini 93.599,12 €, predstavljajo 1,2 % odhodkov zaključnega računa za leto 2020. V 
primerjavi z letom 2019 so nižji za 29,2 % in ostajajo na enakem nivoju v primerjavi z veljavnim 
proračunom za leto 2020. 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Podprogram  zajema razvoj podeželjskih območij. Občina je vključena v  Strategijo lokalnega 
razvoja za lokalno akcijsko skupino Mislinjske in Dravske doline na podlagi Uredbe CLLD (2014-
2020). Sredstva na tem podprogramu so bila realizirana v višini 11.658,66 €. 
Zakonske podlage in druge pravne podlage: 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08. 123/08. 8/11 – ORZVKD39. 90/12. 
111/13. 32/16 in 21/18 – ZNOrg); 

- Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine 
Radlje ob Dravi. 

Dolgoročni cilji zagotoviti sredstva v skladu z veljavnimi predpisi in sprejetega pravilnika za 
razvoj kmetijstva in razvijanje dopolnilne dejavnosti na podeželju ter ohranjanje cestne, 
okoljske in komunalne infastrukture v centru Radelj – obnova mestnega jedra. Ocena uspeha 
pri doseganju dolgoročnih ciljev: občina zasleduje zastavljene dolgoročne cilje. Kratkoročni 
izvedbeni cilji: javni razpis in zagotovitev sredstev za razvoj kmetijstva, v okviru projekta 
Obnova mestnega jedra pripravljati PZI dokumentacijo. Ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih letnih ciljev: Cilji so bili doseženi z uspešno izvedbo javnega razpisa v višini 
4.243,15 € za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Radlje ob Dravi za leto 2020, v okviru katerega so bila sredstva dodeljena 5 društvom, 
ki delujejo na področju kmetijstva. Društva s svojimi aktvnostmi pomembno prispevajo k 
razvoju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, prispevajo k prepoznavnosti občine ter 
pripomorejo k ohranjanju kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja. Omogoča se 
razvoj živinorejskih in poljedeljskih usmeritev v proizvodnjo kakovostnih izdelkov, izboljšuje se 
oskrba občanov z lokalnimi pridelki. Preko društev se izvajajo izobraževanja, člani društev se 
udeležujejo različnih seminarjev, tečajev, krožkov itd. ter s tem širijo in izpopolnjujejo znanja 
s področja kmetijstva in gozdarstva. Prav tako so bila sredstva v okviru razpisa namenjena za 
razvoj dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Uspešno je bil izveden tudi razpis za sofinanciranje 
preparatov za razgradnjo gnojevke, z uporabo katerih se izboljša kakovost gnojevke kot 
gnojila, hkrati pa se zmanjšujejo neprijetne vonjave ob razvozu gnojevke na kmetijsko 
obdelovalne površine ter izboljša splošna klima v hlevih.  
Dosežen je cilj ohranjanja kulturnih spomenikov in njihovo vključevanje v podobo občine v 
skladu z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju 
Občine Radlje ob Dravi. Sredstva v višini 2.766,00 € so bila namenjena za odkup kulturnega 
spomenika - kozolca, ki se bo iz lokacije na Maistrovi ulici preselil na novo lokacijo.  

11029003 Zemljiške operacije 

Podprogram zajema stroške  vzdrževanja občinskih sadovnjakov v višini 969,28 €. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
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11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Podprogram zajema sredstva za vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste, 
gozdne vlake ter upravljanje in vzdrževanje gozda v lasti občine. Dolgoročni izvedbeni cilj je 
skrbno upravljanje z gozdom in redno vzrdrževanje gozdnih cest. Ocena uspeha pri doseganju 
dolgoročnih ciljev: občina uspešno zasleduje zastavljene dolgoročne cilje. Kratkoročni cilj je 
realizacija plana vzdrževanja občinskega gozda in vzdrževanja ter pluženja gozdnih cest. Ocena 
uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev: Na področju vzdrževanja in gradnje gozdnih 
cest so bili cilji doseženi z rednim vzdrževanjem oz. urejanjem gozdnih cest v skladu s 
programom  Zavoda za gozdove ter izvajanjem zimske službe. Gozdne ceste na območju 
Občine Radlje ob Dravi zajemajo 130,1 km. Sredstva so bila delno zagotovljena s strani 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s Pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest za 
leto 2020. Sredstva so bila realizirana v višini 79.115,18 €. 
Za upravljanje in vzdrževanje občinskega gozda so bila sredstva realizirana v višini 806,28 €. 
Odhodki za gospodarjenje z divjadjo so bili realizirani v višini 1.049,72 €, ki ga na prihodkih 
splošnega dela proračuna prejmemo s strani Direktorata za gozdarstvo lovstvo in ribištvo in se 
kot namenski izdatki porabljajo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. 
 

4.1.8 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. 
Zakonske podlage: 

- Zakon o  cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18);  
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 

57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – 
ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C),  

- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 
– popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B),    

- Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95 – popr., 54/96, 48/98, 
65/99, 36/00 – ZPDZC in 59/01 – ZPCP-1),  Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18), 

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), Zakon o javnem naročanju (Uradni 
list RS, št. 91/15 in 14/18),  

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radlje ob Dravi (MUV št. 32/09, 12/2000. 16/2000)  
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 

46/17 in 59/18),  
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16).   

Dolgoročni izvedbeni cilji so ohranjanje, vzdrževanje in obnova prometne infrastrukture v 
občini, izboljšanje dostopnosti odročnih krajev ter izboljšati prometno varnost. Ocena uspeha 
pri doseganju dolgoročnih ciljev: občina uspešno zasleduje zastavljene dolgoročne cilje. 
Odhodki v višini 1.447.228,32 € predstavljajo 18.61 % proračuna in  so v primerjavi z letom 
2019 višji za 15,8 % in za 0,2 % nižji v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2020. 
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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), ki jo za občino opravlja JP Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o..  
Dolgoročni izvedbeni cilji so zagotavljanje zakonsko predpisanega nivoja vzdrževanja cestne 
infrastrukture, ki omogoča ohranjanje in posodabljanje cestne infrastrukture in zagotavlja 
varen promet. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: dolgoročno zastavljeni cilji se 
uspešno zasledujejo z realizacijo kratkoročnih ciljev. Kratkoročni cilj je realizacija planov 
vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del, načrtovanih v letu 2020.  Ocena uspeha pri 
doseganju dolgoročnih ciljev: uspešno smo zasledovali plan vzdrževalnih del na lokalnih 
cestah in urejanju javnih površin, ki ga je postavilo JP Kanalizacija in čistilna naprava Radlje 
d.o.o. Realizirani so bili odhodki v višini 983.441,40 €.   

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.  Sredstva na tem podprogramu so bila realizirana v višini 
313.604,97 €. 
Dolgoročni cilji so ohranjanje, vzdrževanje in obnova prometne infrastrukture v občini, 
izboljšanje dostopnosti odročnih krajev ter izboljšati prometno varnost. Ocena uspeha pri 
doseganju dolgoročnih ciljev: Dosežen je bil cilj ohranjanja, vzdrževanj in obnove prometne 
infrastrukture v občini, izboljšanje dostopnosti odročnih krajev ter izboljšanje prometne 
varnosti. Kratkoročni izvedbeni cilj je realizacija plana investicijsko vzdrževalnih del in 
investicij.  Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Za dosego ciljev podprograma se 
ocenjuje, da ni bilo zagotovljenih dovolj sredstev. V letu 2020 je bil opravljen nakup zemljišč 
 za izgradnjo kolesarske povezave Radelj ob Dravi z naseljem Vas. Dokončana je bila izgradnja 
avtobusne postaje v Vuhredu. Delno je bilo izvedeno investicijsko vzdrževanje JP Kojzekov 
most-Požek (odcep Repič-Požeg), sofinancirano na podlagi 23. člena ZFO. Uredilo se je 900 m 
protiprašnih odsekov na LC 347121 (Lampret-Lovska koča), LC 347141 (Anton - Čavk-R3) IN JP 
846661 (Čavk-Peruš). Izvedba protiprašne ureditve na LC 347041 Župank - Ižek – Pavli se 
prenese v naslednje leto.  

13029003 Urejanje cestnega prometa 

Podprogram zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju.  
Dolgoročni cilji so zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega 
in ne kategoriziranega omrežja vsem uporabnikom in strukturam prometa ter s pravočasnim 
ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja.  
Kratkoročni izvebeni cilji realizacija plana urejanja cestnega prometa in zasaditev notranjega 
kroga krožišča pri Lidlu, ki je bil v letu 2019 uspešno zgrajen ob sofinanciranju Občine Radlje 
ob Dravi in Direkcije RS za infrastrukturo. Ocena uspeha pri doseganju kratkoročnih ciljev: 
Zasaditev notranjega kroga v krožišču pri Lidlu v letu 2020 ni bila realizirana. Realizacija 
sredstev v višini 31.290,18 €, se nanaša na ureditev krožišča »Koroška cesta pri Lidlu«, ki je 
bilo izvedeno v letu 2019. 
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13029004 Cestna razsvetljava  

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razstvetljave.  
Dolgoročni cilji: Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti 
občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti 
glede na urejanja in varnosti v cestnem prometu. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih 
ciljev: Dosežen je bil dolgoročni cilj zagotavljanja splošne in prometne varnosti občanov in 
udeležencev v prometu. Kratkoročni izvebeni 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. Ocena uspeha pri doseganju 
kratkoročnih ciljev: Letni cilj je bil dosežen, saj so se sredstva v višini 118.630,21 € namenila 
za stroške porabe električne energije za javno razsvetljavo, stroške vzdrževanja javne 
razsvetljave in ureditev napajališč in prižigališč. 

13069001  Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

Podrogram zajema stroške povezane z zagotavljanem širokopasovnega omrežja. 
Ocena uspeha pri doseganju kratkoročnih ciljev:  Sredstva so bila realizirana v višini 261,56 € 
za vodenje evidence o omrežnih priključnih točkah projekta širokopasovnega omrežja v 
Mislinjski in Dravski dolini. 
 

4.1.9 14    GOSPODARSTVO  

Področje porabe gospodarstvo zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, 
pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in 
gostinstva, vključuje sredstva za spodbujanje malega gospodarstva. Dolgoročni cilji so 
spodbujanje razvoja malega gospodarstva in turizma z izboljšanjem ponudbe po storitvah, 
gostinskih uslugah in nastanitvenih kapacitetah. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih 
ciljev: Izpolnjen je bil dolgoročni cilj ureditve infrastrukture za učinkovito spodbujanje razvoja 
malega gospodarstva. 
 
Odhodki v višini 224.702,72 € predstavljajo 2,89 % proračuna in so v  primerjavi z letom 2019 
znatno višji in na enakem nivoju v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2020. 
 

14029001  Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Podprogram vključuje delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega 
gospodarstva, financiranje in sofinanciranje projektov in poslovnih načrtov. Kratkoročni 
izvedbeni cilji je ureditev ekonomsko-poslovne infrastrukture, ureditev turistične 
infrastrukture in parkirišč. Ocena uspeha pri doseganju kratkoročnih ciljev: Letni izvedeni cilj 
izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture je bil delno dosežen, saj se je izgradnja poslovne 
cone zaradi razlogov, vezanih na Covid-19, premaknila še v leto 2021.  Realizacija projekta v 
letu 2020 znaša 203.057,64 €. Sredstva v višini 7.000,00 € so bila realizirana za izvedbo podpornih 
aktivnosti Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška, ki jih vodi RRA Koroška d.o.o.. 

14039001  Promocija občine 

Program vključuje promocijo občine doma in v zamejstvu. Dolgoročni cilji so prepoznavnost 
krajev občine v svetu, ohranja se prepoznavnost občine s članstvom v raznih mednarodnih 
organizacijah. Kratkoročni izvedbeni cilji so sodelovanje v raznih mednarodnih organizacijah, 
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ukrepi za prepoznavnost Občine Radlje ob Dravi v svetu. Ocena uspeha pri doseganju 
kratkoročnih ciljev: Z realizacijo plačila članarin  in poročili se zasleduje dolgoročni in 
kratkoročni cilj. Za različne promocijske naloge občine so bila realizirana sredstva v višini 
7.011,66 €. 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Podprogram vključuje predstvitev in spodbujanje turizma v občini. Dolgoročni cilji so dvig 
gospodarstva preko turizma in vzpostavljanje prepoznavnosti Občine Radlje ob Dravi, njene 
kulturne in zgodovinske dediščine in druge turistične zanimivosti, povečanje obsega in 
kakovosti turistične ponudbe. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: zasledujejo se 
zastavljeni dolgoročni cilji. Kratkoročni izvedbeni cilji so izvedba in realizacija razpisov,  
postavitev občine na zemljevid točk, kjer se izvajajo organizacije dogodkov, ki so opazni v 
slovenskem in evropskem prostoru. Ocena uspeha pri doseganju kratkoročnih ciljev:  V skladu 
z razpisom so bila razdeljena sredstva na področju turizma. Slovenija je trajnostno rast 
slovenskega turizma opredelila, kot svojo edino pravo razvojno priložnost v Strategiji 
trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021, katerim načelom sledi tudi Občina Radlje ob 
Dravi s projektom „ Slovenia green“. Zaradi razglašene epidemije ni bil izveden Festival hmelja 
in kulinarike. 
Na podlagi razpisa o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Radlje ob Dravi je 
bilo za leto 2020 izplačano 6.026,40 €. 
 

Spodbujanje razvoja turizm in gostinstva

PP Turistična društva Vrednost v €

14032 Turistično društvo Vuhred 1.513,88

14032 Turistično,športno in kulturno društvo Dobrava 1.106,30

14032 Čolnarsko društvo Skala Vuhred 465,81

14032 KŠTD Remšnik 349,36

14032 Turistično društvo Radlje ob Dravi 1.193,63

14032 KTD Sv. Anton na Pohorju 698,71

14032 KTD Havaji 698,71

SKUPAJ 6.026,40  
 

4.1.10 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. Dolgoročni cilji so skrb za okolje, 
predvsem za zmanjševanje onesnaževanja okolja z odpadki, izvajanje operativnega programa 
odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter načrtovanje in urejanje 
zadostnih  vodnih virov. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: občina zasleduje 
zastavljene dolgoročne cilje. 
Področje regulirajo naslednji zakoni:  

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg); 

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – 
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40); Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 - 
ZGO-1, 2/04 - ZZdrI-A, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15); Zakon o ohranjanju 
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narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 
46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18);  

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

 

Odhodki zaključnega računa v višini 177.194,69 € predstavljajo 2,28 % odhodkov zaključnega 
računa za leto 2020 in so v primerjavi z letom 2019 znatno nižji in za 24,5 % nižji  v primerjavi 
z veljavnim proračunom za leto 2020. 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje odlagališč. Dolgoročni cilji so odstranitev 
potencialnih nevarnosti za zdravje ljudi in  sanitarnih okoljskih problemov. Ocena uspeha pri 
doseganju dolgoročnih ciljev: občina z izvajalci gospodarskih javnih služb zasleduje 
dolgoročne cilje. Kratkoročni izvedbeni cilji sanacija odlagališč odpadkov, realizacija izgradnje 
objektov in naprav, ki so namenjena za obdelavo, predelavo in odstranjevanje komunalnih in 
njim podobnih odpadkov. Ocena uspeha pri doseganju kratkoročnih ciljev:  
Za sanacijo odlagališča odpakov je bilo realiziranih 417,44 €. Investicija v regijsko odlagališče 
odpadkov Kocerod je v letu 2020 realizirana v višini 11.026,76 €. V primerjavi s planom niso 
bili realizirani vsi odhodki. 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo  

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in naprav. Dolgoročni 
cilji z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda, zmanjšati nekontrolirano prelivanje odpadne vode preko prelivnih objektov  
ter zagotoviti uravnoteženo urejanje, obnavljanje in izboljšanje infrastrukture za zbiranje, 
odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in drugih voda na teritoriju občine.  Ocena uspeha 
pri doseganju dolgoročnih ciljev: zasledujejo se zastavljeni dolgoročni cilji. Kratkoročni 
izvedbeni cilj izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja v lokalni skupnosti ter 
zagotoviti rednega vzdrževanja obstoječe infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje 
odpadnih vod v okviru letnih zagotovljenih sredstev. Ocena uspeha pri doseganju 
kratkoročnih ciljev:  Subvencija omrežnine odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za 
leto 2019 je bila realizirana v višini 99.590,56 €. Sredstva v višini 7.001,87 € so bila realizirana 
za vzdrževanje kanalizacijskih vodov. Stroški pobiranja taks in vodenje investicij za vodenje in 
posodabljanje katastra izvajalca JKP Radlje d.o.o. so znašali 4.762,29 €. V letu 2019 je zaključen 
projekt Komunalna ureditev stanovanjske gradnje na Hmelini, v letu 2020 so bila za projekt 
realizirana še sredstva v višini 3.363,61 €. Tekoči stroški čistilne naprave na postavki Odvajanje 
in čiščenje odpadnih voda Drava so znašali 1.754,98 €. Priprava načrtov in študija izvedljivosti 
projekta je bila realizirana  v višini 14.932,00 € na postavki Aglomeracija 10991 Zg. Vižinga-
Radlje.  

15049001  Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

Podprogram vključuje sredstva za odvajanje in čiščenje odpadnih vod. Dolgoročni cilj je 
izvedba projekta odvajanja in čiščenja odpadnih voda s čistilno napravo ter nadzor vodnih 
virov. Kratkoročni izvedbeni cilj je izvajanje investicije na podlagi letnega plana. 
Ocena uspeha pri doseganju kratkoročnih ciljev: Na podlagi plana so bila realizarana sredstva 
za odškodnine kmetom za vodovarstvena območja v višini 9.857,63 €. Na tem podprogramu 
so bila realizirana še sredstva v višini  17.000,00 € na proračunski postavki »Ureditev vodnih 
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brežin- vodotoki«, za vzdrževalna dela na hudourniku ob pokopališču Radlje, kjer je bila občina 
soinvestitor,  upravljalec projekta je bilo Ministrstvo za okolje in prostor. 
 
 

4.1.11 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 ter oskrbo s pitno vodo.  
Področje regulirajo naslednji zakoni:  

- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb 
(ZDOIONUS), (Uradni list RS, št. 25/08):  

- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – 
odl. US, 61/17 – ZAID in 7/18); Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 
– popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP in 61/17 
– ZUreP-2); Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.),  

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg);  

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40);  

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) (Uradni list, št. RS 62-2604/2016),  
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – 

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

- Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1 
in 110/02 – ZGO-1);  

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

Dolgoročni cilji so doseganje trajnostnega prostorskega razvoja s celovito obravnavo, 
usklajevanjem in upravljanjem njegovih družbenih, okolijskih in ekonomskih vidikov, tako, da 
se kot cilj urejanja prostora varuje prostor, zagotavlja priprava in izvajanje prostorskih aktov, 
omogoča policentrični razvoj naselij, ustvarjajo in ohranjajo prepoznavne značilnosti v 
prostoru , ustvarja in varuje pestrost in kakovost krajine, zagotavlja racionalna raba prostora 
in ohranjajo prostorske zmogljivosti za sedanje in prihodnje generacije. Cilji občine so, da  v 
okviru svojih pristojnosti urejajo, opravljajo in skrbijo za lokalne javne službe, urejajo in 
vzdržujejo vodovodne komunalne objekte ter organizirajo opravljanje pogrebne in 
pokopališke službe. Navedene naloge opredeljuje tudi Statut Občine Radlje ob Dravi (MUV št. 
28/16, 35/17 in 11/2019). Kratkoročni izvedbeni cilj je izvajanje investicije na podlagi letnega 
plana. Nadgradnja vodovodnega sistema v Občini Radlje ob Dravi v dolžini 26,8 km in 537 novih 
priključkov na sistem. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in kratkoročnih ciljev: občina 
zasleduje zastavljene dolgoročne in kratkoročne cilje. 
 
Odhodki na tem programu, v višini 1.821.878,45 €, predstavljajo 23,4 % odhodkov zaključnega 
računa za leto  2020, glede na relizacijo leta 2019 so skupaj z skupnim občinskim organom 
realizirani  za 17,4 %. Glede na veljavni proračun za leto 2020 so višji za 3,1 %, predvsem zaradi 
dinamike projekta Oskrbe s pitno vodo v porečju Drave 3. sklop. 

http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=E_f14e49a4-6b44-4cf2-b95a-22ed0ec57d27&createDate=2008-03-14&activeDate=2008-03-29
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2024
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3564
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3085
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2913
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5386
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-21-0016
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-21-0016
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-2857
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3337
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4085
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1264
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-1224
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1847
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2638
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3312
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0776
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2024
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1981
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2619
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3719
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0678
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1441
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2417
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-3237
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5386
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356


Zaključni račun 2020 
 

33 
 

 

4000 OBČINSKA UPRAVA 

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. Ocena uspeha dolgoročnih 
ciljev: Izvedla so se geodetska dela za potrebe občine, kot so odmere cest, postopki ureditve 
mej  in  parcelacij.  Kratkoročnih izvedbeni cilj je zagotovitev sredstev ter izvajanje, urejanje 
in nadzor na področju geodetskih evidenc (odmera, dokumentacija). Ocena uspeha pri 
doseganju kratkoročnih ciljev: Za urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc so bile 
planirane odmere cest, izvedenih do leta 2010, ki jih nismo izvedli. Nekatere storitve so se 
naročale tudi iz drugih postavk (komunala, premoženjsko pravne zadeve, posamezni projekti). 
Odhodki so bili realizirani v višini 9.095,70 eur. 
 

4001 SKUPNI OBČINSKI ORGAN 

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 

Podprogram zajema dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev.  
Področje regulirajo naslednji zakoni: 

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

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

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18); 
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 

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

- Pravilnik o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave 
(Uradni list RS, št. 36/18 in 2/20) 

Dolgoročni cilj inšpektorata so učinkovit inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma 
spoštovanjem določil občinskih odlokov in drugih splošnih aktov na področju varstva okolja, 
urejenost naselij, ravnanje z odpadki, ravnanje s plodno zemljo, javne poti in druge prometne 
površine, zelene in druge javne površine, objekte in naprave, vodne vire, potoke in jarke, 
oskrbo naselij z vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, označevanje cest, 
ulic, trgov in naselij in zgradb, neprometne znake, reklamne napise in plakatiranje, pokopališki 
red, tržni red, zimsko službo. 
Kratkoročni izvedbeni cilj je  opravljanje rednih pregledov, kjer se predvideva, da lahko zaradi 
nespoštovanja predpisov pride do večje škode ali nevarnosti za življenje in zdravje ljudi, 
izrednih pregledov na podlagi prejetih prijav, pobud in predlogov za uvedbo postopka in 
kontrolnih pregledov. Ocena uspeha pri doseganju kratkoročnih ciljev: za uspešno doseganje 
ciljev so bila realizirana sredstva v višini 12.784,30 €. 
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4000 OBČINSKA UPRAVA 

16029003   Prostorsko načrtovanje 

Podprogram zajema stroške priprave prostorskih dokumentov občine ter načrte in projektno 
dokumentacijo predvidenih investicijskih projektov. Dolgoročni cilji so načrtovanje 
prostorskih načrtov,  usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj 
v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnova 
gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena. Kratkoročni izvedbeni cilj je priprava 
oziroma sprememba OPN, zaradi ciljev urejanja prostora, prikazom stanje prostora, poročila 
o prostorskem razvoju, zahtevah nadrejenih prostorskih aktov. Potrebe v prostoru so lastne 
potrebe občine, potrebe nosilcev urejanju prostora in zasebne potrebe. Odlok o občinskem 
prostorskem načrtu je osnova za izdajo gradbenih dovoljenj, v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev ter določajo pogoje za izvedbo drugih posegov v prostor. Projektna dokumentacija pa 
je osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja za poseg v prostor. Ocena uspeha pri 
doseganju kratkoročnih ciljev:  kratkoročni cilj v letu 2020 ni bil dosežen, postopek Sprememb 
in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Radlje ob Dravi je še v teku. Podana je 
bila ponovna vloga za pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora. V teku so postopki za 
pripravo OPPN.  V letu 2020 je bilo na tem podprogramu realiziranih 74.104,48 € za prostorsko 
načrtovanje in projektno dokumentacijo.  

16039001  Oskrba z vodo 

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje vodovodnega sistema. Dolgoročni cilji optimalna 
oskrba z neoporečno pitno vodo prebivalstvu in gospodarstvu iz javnega vodovodnega 
sistema. Predvidena je novogradnja vodovodov v okviru projekta Oskrba s pitno vodo 4. sklop, 
kjer se bo zgradil novi vodovod Št. Janž pri Radljah v dolžini 1931m in vodovodna trasa 
Dajčman-Kajžar, Remšnik-Kozji Vrh, Občina Podvelka, v dolžini 2690m. Za projekta bo podana 
nova vloga za sofinanciranje. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: občina zasleduje 
dolgoročni cilj optimalne oskrbe z neoporečno pitno vodo prebivalstvu in gospodarstvu iz 
javnega vodovodnega sistema. Kratkoročni izvedbeni cilji Zanesljiva oskrba s pitno vodo 
pomeni dobavo zadostnih količin zdravstveno neoporečne vode v vseh obdobjih s čim manj 
izrednih dogodkov. Nadgradnja vodovodnega sistema v Občini Radlje ob Dravi v dolžini 26,8 
km in 537 novih priključkov na sistem. Ocena uspeha pri doseganju  kratkoročnih ciljev: 
Sredstva v višini 1.501.063,51 € so se namenila izgradnji vodovodnega sistema 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«. Za investicijsko 
vzdrževanje vodovodov so bila porabljena sredstva v višini 25.134,82 € za menjavo 
vodomerov, obnovo na Maistrovi ulici in za postavitev hidrantne navezave (hidrant v Zg. 
Vižingi). 

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. 
Kraktoročni izvedbeni cilji so urejanje in čiščenje pokopališč ter na podlagi plana nujna 
vzdrževalna dela na poslovilnih objektih. Ocena uspeha pri doseganju  kratkoročnih ciljev: 
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glede na plan je bil v celoti dosežen zastavljeni cilj, postavljen je bil nov žarni zid na pokopališču 
Radlje ob Dravi. Realizacija na tem podprogramu znaša 18.502,54 €. 

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. Ocena uspeha pri doseganju  kratkoročnih 
ciljev: doseženi so bili zastavljeni cilji z realizacijo v višini 13.872,81 € za vzdrževanje športnih 
objektov, najem zemljišča travnate površine za vadbo in ureditev prostorov za druženje Sp. 
Vižinga (Havaji). 

16039005  Druge komunalne dejavnosti 

Podprogram vključuje stroške drugih dejavnosti s področja gospodarskih zadev in drugih 
komunalnih storitev. Odhodki so bili realizirani višini 19.570,51 €  za  druge komunalne storitve 
-  najemnine DEM, odvoz smeti in pokrivanje stroškov, ki jih za občino izvaja Javno kumunalno 
podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. ter vračilo omrežnin v višini 70.808,28 € JP Kanalizacija in 
čistilna naprava Radlje d.o.o.. Podprogram zajema še stroške za zapuščene živali, ki so 
realizirani v višini 1.526,63 €. 

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. Ocena uspeha pri doseganju  dolgoročnih ciljev: zasledujejo 
se dolgoročno zastavljeni cilji. Kratkoročni izvedbeni cilji izvedba vzdrževalnih del in obnove 
po letnem planu, zagotovitev sredstev za rezervni sklad. Ocena uspeha pri doseganju  
kratkoročnih ciljev: za stroške upravljanja stanovanj, rezervnega sklada, in stroške nujnih 
vzdrževalnih del  je bilo v letu 2020 realiziranih odhodkov v višini 65.170,53 €. 

16069002 Nakup zemljišč  

Podprogram zajema stroške nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč.  
Zakonske in druge pravne podlage: 

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 
11/18 in 79/18) 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.. 
101/13. 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617. 13/18 in 195/20 . odl. US), 

- Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS št. 87/02. 91/13 in 23/20) 
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS št.97/07 – uradno prečiščeno besedlo, 64/16 – odl. US in 

20/18 – OROZ631) 
- Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS št.58/03. 37/08 – ZST-1. 45/08. 28/09. 25/11. 14/15 – 

ZUUJFO. 69/17. 11/18 – ZIZ-L in 16/19 – ZNP-1) 
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 

31/18) 

Dolgoročni cilji so zagotavljanje zemljišč, ki so potrebna za izvedbo načrtovanih investicij. 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Realizacija letnega načrta razpolaganja in 
pridobivanja nepremičnega premoženja za tekoče leto. Aktivnosti na zadevnem področju so 
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permanentnega značaja in se vodijo sprotno glede na izražene zahteve, prošnje in potrebe 
vseh deležnikov, največkrat občanov in ostalih zainteresiranih za pridobitev kakršnikoli 
zemljiško stvarno – pravnih pravic.  Kratkoročni izvedbeni cilji so nakup zemljišč po letnem 
planu. Ocena uspeha pri doseganju  kratkoročnih ciljev: doseganje načrtovanih odkupov 
zemljišč po letnem načrtu v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi, realizirani  odhodki   
v višini  10.244,34  €.  
 

4.1.12 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. 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. Ocena uspeha pri doseganju  kratkoročnih ciljev: 
občina zasleduje zastavljene dolgoročne cilje. 
     
Odhodki so realizirani v višini 79.463,09 €, predstavljajo 1,2 % vseh odhodkov zaključnega 
računa za leto 2020 in so v primerjavi z letom 2019 višji za 8 %. Glede na veljavni proračun za 
leto 2020 so realizirani odhodki za 8,3 % nižji. 

17029001  Dejavnost zdravstvenih domov  

Ocena uspeha pri doseganju  kratkoročnih ciljev: Občina je sofinancirala nabavo medicinske 
opreme v višini 3.242,75 €. Investicija v parkirišča pred Zdravstvenim domom pa je v teku. 
Tako smo dosegli kratkoročni cilj sofinanciranja nabave osnovnih sredstev.  

17079001  Nujno zdravstveno varstvo   

Ocena uspeha pri doseganju  kratkoročnih ciljev: Realizacija na tem podprogramu znaša 
76.220,34 €.  Občina je s temi sredstvi zagotovila izvajanje dežurne službe in financiranje 
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov.  Na tem podprogramu so tudi 
sredstva za vzdrževanje vseh defibrilatorjev, ki so razporejeni na različnih lokacijah po občini. 

17079002 Mrliško ogledna služba  

Sredstva so se namenila za  izvajanje mrliško ogledne službe v višini 7.499,83 €. 
 
 

4.1.13 18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Področje proračunske porabe vključuje programe kulture, športa, programe za mladino in 
financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne 
skupnosti in druge posebne skupine).  
Področje urejajo naslednji zakonski predpisi: 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo  (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg); Zakon 
o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 
111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg);  
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- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 
30/06 in 51/14);  

- Zakon o vojnih grobiščih (Ur.l. RS 65/03, 72/09 in 32/17);  
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 - ZUJIK, 92/15); Zakon o medijih 

(Uradni list RS, št. 35/01, 62/03, 113/03 - odl. US, 16/04 - odl. US, 123/04 - odl. US, 96/05 
- ZRTVS-1, 60/06, 69/06 - ZOIPub, 36/08 - ZPOmK-1, 77/10 - ZSFCJA, 90/10 - odl. US, 
87/11 - ZAvMS, 47/12, 47/15 - ZZSDT, 22/16, 39/16);  

- Zakon o društvih (64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg);  
- Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti (Uradni list SRS, št. 15/76, 42/86, 5/90, 

Uradni list RS, št. 10/91, 22/91, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 29/95 – ZPDF, 59/02 – ZJZ, 
60/05 – ZJZ-A in 14/07 – ZVS); 

-  Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni list RS, št.  65/94 in 71/17 – ZFO-
1C); Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg). 

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. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: občina 
zasleduje zastavljene dolgoročne cilje. 
 
Odhodki v višini 333.220,39 €, predstavljajo 4,28 % vseh odhodkov zaključnega računa za leto 
2020 in so v primerjavi z letom 2019 nižji za 17,9 %. V primerjavi z veljavnim proračunom za 
leto 2020 so nižji za 5 %.  

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.  
Zakonske in druge pravne podlage: 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine Uradni list Rs št. 16/08. 123/08. 8/11 – ORZVKD39. 90/12. 
111/13. 32/16 in 21/18 – ZNOrg); 

- Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine 
Radlje ob Dravi 

Dolgoročni cilj je ohranjanje kulturnih spomenikov in kulturne dediščine v občini. Ocena 
uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: zasleduje se dolgoročni cilj s prenovo in 
vzdrževanjem čim več kulturnih spomenikov in njihovo vključevanje v podobo občine v skladu 
z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine 
Radlje ob Dravi. Kratkoročni izvedbeni cilji so zagotovitev sredstev za delovanje muzeja, 
obnovo Marijinega znamenja in za vzpostavitev Sadjarskega centra Radlje ob Dravi ter za 
zaključek projekta ureditve na območju cerkvenega trga v naselju Radlje ob Dravi. Ocena 
uspeha pri doseganju kratkoročnih ciljev: realizirana so sredstva za delovanje muzeja na 
podlagi zahtevkov v višini 24.664,17 €, ostali cilji so delno doseženi. Sredstva so se namenila 
za zaključek projekta »Vzpostavitev skupnega prometnega prostora kot eksperimentalne 
prometne ureditve na območju cerkvenega trga v naselju Radlje ob Dravi«. Medtem, ko se 
sredstva za Sadjarski center in za obnovo Marijinega znamenja prenašajo v naslednje leto. 
Skupaj je bilo na podrogramu realizrano 74.054,46 €. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1229
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2170
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200365&stevilka=3144
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200972&stevilka=3183
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=E_868aa0a6-140d-41b1-a4af-9728886bcf63&createDate=2001-11-08&activeDate=2001-11-23
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_4a7a57dc-2736-4756-a4dc-8d453c36b8e9&createDate=2002-11-14&activeDate=2002-11-29
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=acd26fc3-10f0-4b71-8ce7-838eadbc41a0&createDate=2015-12-04&activeDate=2015-12-19
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=E_86f4b985-f66c-47c0-8993-94fc196cbe85&createDate=2001-05-11&activeDate=2001-05-26
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_ac06567a-d86a-4919-8407-b0aaeeefaf9c&createDate=2003-06-27&activeDate=2003-06-27
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_22bf18a7-7e0d-436d-b79e-d1d8d668fb11&createDate=2003-11-20&activeDate=2003-11-21
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_0c029678-1b37-4dd1-99ec-d5d1e62a43f4&createDate=2004-02-20&activeDate=2004-09-20
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_ee842e2f-ca2c-4c20-9639-5a53cb579ff8&createDate=2004-11-18&activeDate=2004-11-19
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_537e74f2-0479-4b18-aa19-a2dfd0237542&createDate=2005-10-28&activeDate=2005-11-12
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_537e74f2-0479-4b18-aa19-a2dfd0237542&createDate=2005-10-28&activeDate=2005-11-12
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_c868b1d6-a560-493a-a617-b19afc124e34&createDate=2006-06-09&activeDate=2006-06-24
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_3421653e-4388-457c-b531-c9ccaca6323e&createDate=2006-07-03&activeDate=2006-10-18
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=7fff3d70-5e28-4fa5-8393-1f23b8fd053f&createDate=2008-04-11&activeDate=2008-04-26
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=545bb03b-6451-43ce-9b00-70cb8a81934b&createDate=2010-10-04&activeDate=2012-01-01
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=8bbf5bcc-a2d7-499d-a452-bc68bdb01465&createDate=2010-11-12&activeDate=2010-11-13
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=713a2af0-61a5-4b9a-8bb0-68a1eee2e7fd&createDate=2011-11-02&activeDate=2011-11-17
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=dbfd7c11-5bb0-4cdb-8c53-8e8872f79839&createDate=2012-06-22&activeDate=2012-07-07
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=66e71d6e-420c-4917-b1c4-64d05554e241&createDate=2015-06-30&activeDate=2015-09-01
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=652180e1-f450-41e3-b6d2-165f68213973&createDate=2016-03-25&activeDate=2016-04-09
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=bcdd2bcd-8e0d-4726-8ced-0c914c9b0d4c&createDate=2016-06-03&activeDate=2016-06-18
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2969
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-0587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-2401
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1995-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-2834
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-2622
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0599
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-2250
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887


Zaključni račun 2020 
 

38 
 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo   

Podprogram vključuje dejavnost knjižnice, nakup knjig in druge programe v knjižnici.  
Področje knjižnične dejavnosti urejajo: 

- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15); 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg);  
- 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)  
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 

dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (ur. l. RS št. 19/03).  

Dolgoročni cilji so zagotavljanje sredstev za ustanovo, ki v javnem interesu nudi informiranje, 
izobraževanje in razvedrilo. Kratkoročni izvedbeni cilji so zagotovitev sredstev za 
sofinanciranje Knjižnice Radlje ob Dravi za plače, nakup knjig in druge opreme. Prednostni cilji 
delovanja Knjižnice Radlje ob Dravi na območju občine je oblikovanje takšne knjižnične zbirke, 
ki bo ustrezala standardom tako po vsebini, obsegu in aktualnosti. Doseganje standarda 
včlanjenega prebivalstva, postopno povečanje odpiralnega časa krajevne knjižnice in 
približevanje standardom za splošne knjižnice, oblikovanje dejavnosti in prireditev za različne 
skupine uporabnikov. Ocena uspeha pri doseganju kratkoročnih ciljev: na podlagi zahtevkov 
so bila zagotovljena sredstva, v višini 113.317,39 €, za sofinanciranje Knjižnice Radlje ob Dravi 
za plače, nakup knjig in materialne stroške. Ostali cilji niso bili v celoti realizirani zaradi 
razglasitve epidemije. 

18039003  Ljubiteljska kultura 

Podprogam 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. Ocena uspeha pri doseganju kratkoročnih ciljev:  na 
podlagi zahtevkov so bila realizirana sredstva v višini 7.629,62 €, vsi cilji oziroma programi niso 
bili v celoti realizirani zaradi razglašene epidemije.  
Na podlagi razpisa o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Radlje ob Dravi za 
leto 2020 je bilo izplačano 26.601,13 €.   
 

Ljubiteljska kultura

PP Sklad ljubiteljske kulture sofinanciranje Vrednost v €

18044 Kulturno društvo Radlje 11.319,69

18044 Šolsko kulturno-umetniško društvo Radlje 440,51

18044 Kulturno turistično društvo Sv. Anton 1.555,90

18044 Kulturno športno turistično društvo Dobrava 969,13

18044 Kulturno športno turistično društvo Remšnik 3.495,92

18044 KPD Lija Kovač Vuhred 5.489,25

18044 Pevsko društvo Sv. Mihael Radlje 528,62

18044 Klub Big Band Radlje 2.802,11

SKUPAJ 26.601,13  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-4446
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-4807
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3612
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2344
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0129
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0822
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4130
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2916
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
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18039005 Drugi programi v kulturi 

Program zajema tradicionalne prireditve in prireditve, na katere se občina odzove med letom 
in so pomembne z vidika Vizije in strategije Občine Radlje ob Dravi. Dolgoročni cilji so 
zagotovitev odmevnih prireditev, ki občino postavijo na slovenski in mednarodni zemljevid. 
Kratkoročni izvedbeni cilji so aktivnosti na področju slovanske kulture, izvedba prireditev, ki 
so turistično in športno zanimivi za domačine in obiskovalce občine ter ohranjanje 
tradicionalnih programov in prireditev ob občinskem prazniku. Ocena uspeha pri doseganju 
kratkoročnih ciljev:  zaradi epidemije so bile izvedene le nekatere aktivnosti ob občinskem 
prazniku, enako velja za ostale prireditve, kar smo uskladili z rebalanskom proračuna. 
Realizirana so bila sredstva v višini 14.517,42 €. 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 

Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje programov veteranskih organizacij, verskih 
skupnosti in skupnosti, ki se ukvarjajo z ljudmi s posebnimi potrebami, ter skrb za vključevanje 
čim več ljudi vseh starostnih obdobij.  Na podprogramu so bila realizirana sredstva v višini 
43.301,08 €. 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 in realizacija programa. Ocena uspeha pri 
doseganju kratkoročnih ciljev: kljub razmeram smo na teh programih dosegli zastavljene cilje, 
zagotovljeni so bili pogoji za ohranjanje nazivov, ki jih je pridobila občina. Realizirana so bila 
sredstva na postavki Otrokom prijazno Unicefovo mesto v višini 9.611,71 € za spremljevalca 
gibalno oviranih otrok v Vrtcu Radlje, izvajali so se ukrepi, ki lajšajo bivanje starejših oseb z 
omogočanjem prevozov za starostnike v višini 10.763,20 €, v projektu Mladim prijazna občina 
smo omogočili osnovni šoli nakup računalniške opreme v višini 3.000,00 €. 
Na podlagi razpisa o sofinanciranju programov s socialno zdravstvenega področja v Občini 
Radlje ob Dravi za leto 2020 je bilo izplačano 5.025,23 €. 
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Programi drugih posebnih skupin

PP Sofinanciranje zdravstveni programi društev Vrednost v €
180400 Medobčinsko društvo invalidov Drava, Radlje 1.415,56
180400 Društvo gluhih in naglušnih Koroške Dravograd 198,18
180400 Koroško društvo paraplegikov Slovenj Gradec  198,18
180400 Združenje multiple skleroze Slovenije 169,87
180400 Nadškofijska Karitas 1.160,76
180400 Slovensko zdrzuženje za prepr. samomora 84,93
180400 Društvo srčnih bolnikov-koronarni klub Dr. doline 566,22
180400 ŠENT 212,34
180400 Ustanova MALI VITEZ 84,93
180400 Društvo Projekt človek Ljubljana 169,87
180400 Društvo Regionalna varna hiša 84,93
180400 Rejniško društvo Slovenije 84,93
180400 Koroško društvo za cerebralno paralizo 0,00
180400 Medobčinsko društvo SOŽITJE 283,11
180400 Društvo ALTRA 254,80
180400 Slovensko združenje inšt.  šolanje psov-Canis 56,62

SKUPAJ 5.025,23  
 
Na podlagi razpisa o sofinanciranju programov raznih društev in organizacij  v Občini Radlje ob 
Dravi za leto 2020 je bilo izplačano 9.611,71 €.        
                                                                 

Razna društva

PP Vrednost v €

180410 Društvo upokojencev Radlje 2.850,20

180410 Avto moto društvo Radlje ob Dravi 175,90

180410 Območno združenje veteranov vojne za SLO 1.123,10

180410 Združenje borcev za vrednote NOB Radlje 1.006,80

180410 OZ Slov.častnikov občin  Muta, Podvelka, Ribnica, Radlje, Vuzenica 1.327,30

180410 Združenje šoferjev in avtomehanikov Podvelka 127,70

180410 Društvo prijateljev Mladine 1.375,50

180410 Društvo strelcev z možnarji Sv. Trije kralji 510,50

180410 OO DIS 1941-1945 397,10

180410 Kinološko društvo za reševalne pse-REPS 428,30

180410 Medobčinsko društvo brigadirjev 5,70

180410 Društvo upokojencev Remšnik 283,61

SKUPAJ 9.611,71   
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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. Ocena uspeha pri doseganju kratkoročnih ciljev: Cilji so bili doseženi z izvedbo 
Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Radlje ob Dravi za leto 2020. Na 
podlagi javnega razpisa je sredstva prejelo 32 izvajalcev programov. Zaradi epidemioloških 
razmer in sprejetih ukrepov Covid 19 nekateri izvajalci niso mogli v celoti izvesti prijavljenih 
programov, zato je del sredstev ostalo nerazporejenih. Realizirana so bila sredstva za 
vzdrževanje planinskih poti 656,00 € in za vzdrževanje vodnih učnih poti 1.000,00 €.  
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Šport in prostočasne aktivnosti

PP Športni programi Vrednost v €

18050 Razgibaj se Zg. Vižinga 1.172,09

18050 KK Keglbar Radlje 1.946,93

18050 Planinsko društvo Radlje 642,71

18050 Športno društvo Radlje 10.903,13

18050 KŠTD Dobrava 495,97

18050 ŽOK RADLJE 560,94

18050 ŠD OLDTIMER Radlje 982,72

18050 ŠD KLOŠTER Radlje 337,13

18050 ŠD Vuhred 522,21

18050 Medobčinsko društvo invalidov Drava Radlje 616,89

18050 Kegljaški klub Radlje 1.951,19

18050 MKD Drava Radlje 380,17

18050 PK Martinček Radlje 4.014,08

18050 Bowling klub Bajta Radlje 394,52

18050 Tenis klub Radlje 882,30

18050 Društvo upokojencev Radlje 373,00

18050 ŠD Vas 404,05

18050 ŠD Sv. Anton na Pohorju 413,17

18050 KŠTD Remšnik 358,66

18050 DRD Ludo Radlje 319,92

18050 Šolsko športno društvo Radlje 733,09

18050 Atletski klub Radlje 7.491,10

18050 Športna zveza Radlje 219,50

18050 Šahovsko društvo Radlje ob Dravi 493,51

18050 Športno društvo Havaji Sp. Vižinga 357,22

18050 Športno društvo Marenberg Zg. Vižinga 832,08

18050 Namizno teniški klub Radlje 717,31

18050 ŠRD Remšnik 394,52

18050 Akademija Katana 2.981,15

18050 Kolesarsko društvo Vuhred 525,07

18050 Društvo upokojencev Remšnik 315,62

18050 Strelsko društvo Radlje ob Dravi 229,54

SKUPAJ 42.961,49

  
 

4.1.14 19    IZOBRAŽEVANJE 

Področje porabe izobraževanja  zajema programe na področju predšolske vzgoje, 
osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, 
osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega 
strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.  
Področje urejajo naslednji zakonski predpisi: 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj); Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1934
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-2169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1324
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4349
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– uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17);   

- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 
87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L);  

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 
in 41/17 – ZOPOPP),  

- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06); Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list 
RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 6/18 – ZIO-1);  

- Zakon o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/17 in 6/18 – ZIO-
1);  

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje osnov za izvajanje programov ter zagotavljati nadstandardne 
programe za večanje kakovosti in ponudbo različnih programov. Ocena uspeha pri doseganju 
dolgoročnih ciljev: občina zasleduje dolgoročno zastavljene cilje na tem programu. 
 
Odhodki v višini 1.488.994,97 € predstavljajo 18,63 % vseh odhodkov zaključnega računa za 
leto 2020 in  so v primerjavi z letom 2019 nižji in za 6,4 % nižji v primerjavi z veljavnim 
proračunom za leto 2020. 

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  spremljanje 
porabe na otroka iz javnih sredstev, povprečnega plačila staršev za vrtec v primerjavi s stroški 
programa, poraba investicijskih sredstev, razmerja med realizacijo na otroka in ceno programa 
glede na državo, ugotavljati možnosti za racionalizacijo stroškov programa. Ocena uspeha pri 
doseganju kratkoročnih ciljev: glede spremljanja porabe na otroka iz javnih sredstev je bil cilj 
v celoti dosežen. Kljub epidemiji in zaprtju vrtcev, je Občina oziroma župan sprejel sklep, da se 
zagotavlja nujno varstvo predšolskih otrok, s čimer je Občina zasledovala kratkoročni cilj na 
področju izobraževanja. Sredstva so bila realizirana za dejavnost vrtca Radlje - vzgojnine v 
višini 669.686,06 €, subvencioniranje vzgojnin zunanjim vrtcem  v višini 56.814,32 € in za 
sofinanciranje bolnišničnega oddelka v Splošni bolnišnici v Slovenj Gradec 1.599,03 €.  
Investicijski transferi v Vrtec Radlje so bili namenjeni za opremo igralnice in nakupa otroškega 
vozička skupaj v višini 5.624,90 €. Za prizidek k Vrtcu Radlje so bili izdelani načrti in druga 
projektna dokumentacija v višini 20.740,00 €. 

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. Ocena uspeha pri doseganju kratkoročnih ciljev: na podlagi 
zahtevkov so bili realizirani vsi finančni načrti. Porabljena sredstva zajemajo odhodke za 
materialne stroške OŠ Radlje v višini 78.008,56 €, za stroške šolskih tekmovanj v višini 670,00 
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€, sofinanciranje projektnega dela v višini 500,00 €. Za materialne stroške Osnovne šole s 
prilagojenim programom Muta je bilo realiziranih 2.059,49 €, za Tretjo OŠ Slovenj Gradec 
651,93 € in za Osnovno šolo Gustava Šiliha Maribor 578,52 €. V okviru investicijskega  
vzdrževanje OŠ Radlje je bilo realizirano 13.297,64 € za ureditev parkirišča pri OŠ Vuhred in 
menjave oken in žaluzij po finančnem načrtu OŠ Radlje ob Dravi. 

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. Ocena uspeha pri doseganju kratkoročnih ciljev: Odhodki 
zajemajo stroške za prehrano, potne stroške delavcev  v višini 9.925,30 €, materialne stroške 
delovanja v višini 6.933,60 € in delno pokrivanje stroškov ob 60. obletnici glasbene šole v višini 
1.464,00 € ter nadstandardni program trobil v višini 1.571,00 €.  

19059002   Druge oblike izobraževanja 

Podprogram zajema dejavnost neformalnega izobraževanja, spodbujanja aktivnega 
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. Ocena uspeha pri doseganju 
kratkoročnih ciljev: Odhodki so bili realizirani za delovanje javnega zavoda ŠKTM Radlje ob 
Dravi  v višini 130.290,24 €, za delovanje Mladinskega kulturnega centra s hotelom Radlje v 
višini 11.262,75 €, za vzdrževanje športnih objektov v višini 57.167,67 €, za projekt 
Večgeneracijski center 35.000,00 € in za turizem 992,92 €.  Materialni stroški športne dvorane 
so bili realizirani v višni 96.668,42 €. Za električno energijo, ki je od nakupa objekta strošek 
občine je bilo realizirano 10.456,66 €, investicijsko vzdrževanje v višini 9.047,52 € se nanaša 
na popravilo elektrarne.  

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. Ocena uspeha pri doseganju kratkoročnih ciljev: Odhodki so realizirani na podlagi 
realnih stroškov in so zaradi razglašene epidemije usklajeni z zadnjim rebalansom proračuna. 
Izvedena je bila zimska šola v naravi za katero je občina sofinancirala 6.932,00 €. Realizacija  
regresiranja prevozov učencev  znaša 235.760,02  €. 

19069003  Štipendiranje 

Na podlagi Pravilnika o štipendiranju izredno nadarjenih študentov in dijakov je bila dodeljena 
štipendija za čas od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2020 in sicer študentki Medicinske fakultete v 
Mariboru, smer splošna medicina. V letu 2020 je bila dodeljena nova štipendija za obdobje od 
1. 10. 2020 do 30. 09. 2024 in sicer študentu Akademije za glasbo, študijski program Glasbena 
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umetnost, smer trobenta. Skupaj je na podprogramu realiziranih odhodkov v višini 4.334,28 
€. 
 

4.1.15 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, oseb z motnjami v duševnem razvoju in zdravju ter 
odvisnih oseb. Dolgoročni cilji so preprečevanje revščine in socialne izključenosti ljudi s 
posebnimi potrebami, zagotavljanje ustreznih pogojev za bivanje pomoči potrebnim, 
zagotavljanje subvencij za stanarine. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: občina 
zasleduje zastavljene dolgoročne cilje. 
Področje urejajo naslednji zakonski predpisi: 

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 
29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A);  

- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 
62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17);  

- Zakon o pogrebni in pokopališki  dejavnosti  (Uradni list 62/16);  
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93, 98/03 - ZHO, 79/10);  
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18). 

 
Odhodki v višini 926.246,07 €, predstavljajo 11,91 % vseh odhodkov zaključnega računa za leto 
2020 in so v primerjavi z letom 2019 znatno višji. V primerjavi z veljavnim proračunom za leto 
2020 so za 0,3 % nižji.  

20049001  Drugi programi v pomoč družini 

Podprogram vključuje enkratni prispevek za novorojenčka v družini. Dolgoročni cilj je, da se z 
enkratnim denarnim prispevkom družini zagotavlja dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki 
nastanejo z rojstvom otroka.  Kratkoročni izvedbeni cilji so izplačila prispevkov za delno kritje 
stroškov družinam ob rojstvu otroka in prispevek za letovanje otrok. Ocena uspeha pri 
doseganju dolgoročnih ciljev: Cilj je bil delno dosežen, zaradi razglašene epidemije so se z 
rebalansom proračuna uskladila sredstva za letovanje otrok. Denarni prispevek družinam za 
novorojenčka se je med letom na podlagi doniranih sejnin nekaterih svetnikov Občine Radlje 
ob Dravi povišal na 160,00 €, skupna  realizacija odhodkov na tej postavki je 5.168 €.  

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. Ocena uspeha pri doseganju 
dolgoročnih ciljev: V letu 2020 smo izplačevali  nadomestilo za 1 družinskega pomočnika, za 
kar je bilo porabljenih sredstev v višini 10.578,26 €. 

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 
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občane tudi tistim starejšim osebam, ki si s svojimi prihodki sami tega ne morejo zagotoviti in 
tako zagotoviti enak nivo oskrbe z ostalimi oskrbovanci. Ocena uspeha pri doseganju 
kratkoročnih ciljev: Realizirana so bila plačila  zavodskih oskrbnin v višini  225.252,57 €   in 
socialno varstvene storitve  pomoč na domu v višini 156.357,70 €.  

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 

Podprogram vključuje enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, prispevki za 
novorojence 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, subvencije 
najemnin. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: zaradi zasledovanja ciljev smo med 
letom razširili pomoč z donirano hrano, ki jo organizira in vodi JZ ŠKTM Radlje, sredstva so bila 
realizirana v višini 800,00 €, odhodki za  subvencijo najemnin znašajo 13.428,56 €.  

20049006  Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Podprogram vključuje sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Dolgoročni cilj je 
zagotavljanje finančnih sredstev za programe socialno-humanitarnih organizacij in 
zagotavljanje infrastrukture za socialno šibke skupine prebivalstva. Ocena uspeha pri 
doseganju dolgoročnih ciljev: Dosežen je bil cilj razvoja programov za krepitev vloge in vpliva 
posameznikov in ranljivih skupin prebivalstva, zagotavljanje institucije s področja socialne 
vključenosti, izboljšanje dostopnosti za uporabnike z zmerno, težjo in težko motnjo v 
duševnem razvoju, dodatnimi motnjami in kombiniranimi motnjami. Kratkoročni izvedbeni 
cilj je zagotovitev sredstev na podlagi finančnega plana za dejavnost Rdečega križa OO Radlje 
ob Dravi ter obnova in vzdrževanje objektov kulturne dediščine v občini in vnos vsebin za 
ranljive vsebine. Ocena uspeha pri doseganju kratkoročnih ciljev: Realizirana so bila sredstva 
za dejavnost Rdečega križa OO Radlje ob Dravi v višini 12.203,00 €. Cilj obnove objekta Sokolski 
dom, kjer bo nastal nov Varstveno delovni center, je bil delno izpolnjen, saj se bo obnova 
objekta zaključila v letu 2021. Za obnovo objekta so v letu 2020 realizirana sredstva v višini 
502.457,98 €. 
 

4.1.16 22    SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Področje proračunske porabe zajema odplačila na podlagi kreditnih pogodb. 
Odhodki prestavljajo manj kot 1 % vseh odhodkov zaključnega računa za leto 2020 in  so v 
primerjavi z letom 2019 višji  za 2,28 % in za 1,40 % nižji  glede na veljavni proračun 2020. 
Odhodki za odplačilo obresti in stroškov povezanih z zadolževanjem in odplačilom kreditov so 
realizirani v višini 71.616,23 €. 
 

4.1.17 23  INTERVENCIJSKI PROGRAM 

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. 
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic 
naravnih nesreč. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih 
prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% 
prejemkov proračuna. Proračunska rezerva se je v letu 2020 oblikovala s proračunom v višini 
30.000,00 €. Iz oblikovanih sredstev proračunskih rezerv znaša poraba 2.820,72 €, zaradi 
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odhodkov ob razglašeni epidemiji. Razpoložljiva sredstva sklada proračunske rezerve na dan 
31. 12. 2020 znašajo 94.374,37 €.  
 

4.1.18 VKLJUČITEV NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT 

Novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 
41. členom ZJF ni bilo. 
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5. BILANCA STANJA 
Tekoče Predhodno Indeks 

BILANCA STANJA 2020 leto leto

1 50.502 50.502 100,00

2 40.008 37.545 106,56

3 51.474.545 49.052.744 104,94

4 11.673.773 10.661.868 109,49

5 3.155.346 2.879.062 109,60

6 1.957.142 1.435.266 136,36

7 317.256 323.839 97,97

8 55.252 55.852 98,93

9 81.976 91.095 89,99

10 10.826.125 10.837.008 99,90

I.

52.290.079 51.155.423 102,22

1 267.505 264.768 101,03

2 497.537 340.920 145,94

3 0 0 0,00

4 577.104 29.499 1956,35

5 0 0 0,00

6 116.855 257.732 45,34

7 3.883.246 3.629.024 107,01

8 1.100 0 0,00

II.

5.343.347 4.521.943 118,16

57.633.426 55.677.366 103,51

3.429.727 3.906.760 0,00

1 2.589 2.589 100,00

2 27.176 26.573 102,27

3 1.722.034 1.744.379 98,72

4 28.748 43.112 66,68

5 2.409.127 1.882.881 127,95

6 0 0 0,00

7 450.045 455.673 98,76

8 848.349 558.838 151,81

9 93 0 0,00

I.

5.488.161 4.714.045 116,42

1 48.156.067 46.174.719 104,29

2 163.488 145.427 112,42

3 4.025.710 4.643.175 86,70

4 0 0 0,00

II. 52.345.265 50.963.321 102,71

57.833.426 55.677.366 103,87

3.429.727 3.906.760 87,79

Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osn.sred.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Aktivne časovne razmejitve

Dolgoročna sredstva in sredstva dana v upraljanje

SREDSTVA

Neopredmetena sredstva

Dolgoročno dana posojila

Nepremičnine

Popravek vrednosti nepredm.dolgoročnih sredstev

Druge kratkoročne terjatve

Popravek vrednosti nepremičnin

(1-2+3-4+5-6+7+8+9+10)

Neplačani odhodki

Dolgoročne terjatve iz poslovanj

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Dolgoročne kapitalske naložbe

Terjatve za sredstva dana v upravljanje

Kratkoročne finančne naložbe

Kratkoročne terjatve do kupcev

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dani prdujmi in varščine

Kratkoročna sredstva: razen zalog in aktivne časovne razmejitve

(1+2+3+4+5+6+7+8)

AKTIVA SKUPAJ (I+II)

Aktivni konti izvenbilančne evidence

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme

Rezervni sklad

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kont.načrta

Kratkoročne obveznosti do financerjev

Kraktoročne obveznosti iz financiranja

Dolgoročne finančne obveznosti-krediti

Druge dolgoročne obveznosti

Lastni viri in dolgoročne obveznosti (1+2+3+4)

PASIVA SKUPAJ (I+II)

Pasivni konti izvenbilančne evidence

Neplačani prihodki

Pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

(1+2+3+4+5+6+7+8+9)

Splošni sklad
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5.1. RAZKRITJE POSTAVK BILANCE STANJA 

SREDSTVA 

Sredstva vsebujejo dolgoročna sredstva in sredstva dana v upravljanje ter kratkoročna 
sredstva. Stalna sredstva so: neopredmetena dolgoročna sredstva - računalniški programi, 
nepremičnine – zemljišča in stavbe, oprema in dolgoročne finančne naložbe. 
 
Nepremičnine in oprema so izkazane po nabavni vrednosti. Odpis vrednosti nepremičnin in 
opreme je opravljeno po metodi enakomernega  časovnega amortiziranja, z uporabo stopenj 
predpisanih z navodilom o načinu in stopnjah rednega odpisa in amortizacijskih stopnjah na 
podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja.   
Dolgoročna sredstva in sredstva dana v upravljanje  so  v letu  2020  v primerjavi s preteklim 
letom višja za 2,2 %.  
 
Iz proračuna občine  so bila  vložena sredstva  v naslednje nabave: 

Povečanje vrednosti zemljišč: 

Na podlagi pogodb o menjavi oziroma odkupu zemljišč se je povečala vrednost zemljišč v višini 
149.982,66 €. 

Povečanje vrednosti nepremičnin, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev: 

V letu 2020 so bile zaključene naslednje investicije, ki so se aktivirale v osnovnih sredstvih: 
 

Zap.     

št. ZAKLJUČENE INVESTICIJE Vrednost v € 

1. Investicijsko vzdrževanje vodovodov 35.441,65 

3. Regijsko odlagališče odpadkov Kocerod 9.660,24 

4. Avtobusne postaje 31.987,52 

5. Inv.vzdrž.odsekov LC 347121 (Lampret-Lovska koča) 96.348,74 

6. Urejanje in vzrževanje pokopališč 17.946,00 

7. Skupni prom.prostor Cerkveni trg, Arheološke raziskave 173.023,74 

      

  SKUPAJ ZAKLJUČENE INVESTICIJE 364.407,89 

 

Investicije v teku na dan 31. 12. 2020: 

Zap.     

št. INVESTICIJE V TEKU  Vrednost v € 

1. Regijsko odlagališče odpadkov Kocerod 1.366,52 € 

2. Rek.LC Lampreht - Lovska koča Sv. Anton 12.793,68 € 

3. Oskrba s pitno vodo v porečju Drave 3. sklop 10.760.127,49 € 

4. Poslovna cona Pušnik 425.900,86 € 

5. Širitev vodni park 12.078,00 € 

6. Skladiščni prostori JP KIČ 30.136,64 € 

7. Odkup kololca Toplarja na Maistrovi ulici 4.880,00 € 
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8. Center sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi 10.000,00 € 

9. Vzdrževanje kanalizacije 21.892,70 € 

10. Prostorsko načrtovanje 51.719,06 € 

11. Projektna dokumentacija 146.898,68 € 

12. Aglomeracija  Zg. Vižinga 100.311,26 € 

13. Krožišče "Koroška cesta pri Lidlu" 80.109,79 € 

14. Sokolski dom-preplet vsebin skozi zgodovino in sedanjost 509.881,26 € 

15. Obnova mestnega jedra 29.182,40 € 

16. Ureditev prostorov za druženje Sp. Vižinga 7.387,26 € 

17. Inv.vzdrž.JP Kojzekov most-Požek (Repič-Požek) 201.072,92 € 

18. Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Radlje 6.297,64 € 

19. Prizidek k Vrtcu Radlje ob Dravi 20.740,00 € 

      

  SKUPAJ  INVESTICIJE V TEKU 12.432.776,16 

 

Nedokončane investicije oziroma investicije v teku se v bilanci stanja izkazujejo na kontu 023. 

 

Nakup opreme v letu 2020: 
- Računalniška oprema v višini 1.459,46 € 
- Pohištvo v višini 530,70 € 
- Druga oprema v višini 5.221,16 € 
- Drobni inventar v višini 1.417,86 € 

Zmanjšanje vrednosti osnovnih sredstev  in drobnega inventarja    

V letu 2020 so bila izločena osnovna sredstva z odpisano vrednostjo v znesku 37.715,87 €. 
Zaradi prodaje je zmanjšana knjigovodska vrednost negospodarskih poslopij (poslovni prostor 
Koroška 1).  

Zmanjšanje vrednosti zemljišč    

Izločena so bila kmetijska zemljišča v višini 202.424,36 €. V knjigovodskih evidencah so 
zemljišča ovrednotena po GURS. 

Amortizacija 

Obračunana amortizacija osnovnih sredstev je bila knjižena v breme sklada osnovnih sredstev 
v višini 1.220.314,42 €. 

Dolgoročne kapitalske naložbe 

Na podlagi Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona 
o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03) so dolgoročne kapitalske naložbe 
usklajene z javnimi zavodi in javnimi gospodarskimi družbami, katerih lastnik ali solastnik je 
Občina Radlje ob Dravi. Prodal se je delež kapitalske naložbe v dom starejših občanov Dom 
Hmelina d.o.o.. 
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Kratkoročna sredstva 

Med kratkoročnimi sredstvi izkazujemo denarna sredstva na poravnalnem računu v višini 
267.505 €. 

Kratkoročne terjatve do kupcev predstavljajo izstavljeni računi za  zakupnine  in druge terjatve  
do kupcev, za najemnine poslovnih prostorov, najemnine stanovanj, terjatve za takse. Skupaj 
terjatve do kupcev  znašajo  497.537 €. Zapadle neplačane terjatve je občina   terjala  tudi v  
postopkih sodne  izterjave. V kolikor bo  občina v postopkih  izterjave uspešna, se bodo 
prihodki ustrezno evidentirali ob poplačilu. 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so terjatve do ožjih delov 
občine  krajevnih skupnosti  za prejeta neporabljena sredstva v letu 2020  v višini 28.961  €, 
terjatve do države, za uveljavljanje sredstev financiranja dodatka na podlagi 123. člena 
ZIUOPDVE, v višini 241.737,36 € in kratkoročne terjatve do občin v višini 267.337,63 €.  
Druge kratkoročne terjatve  iz poslovanja predstavljajo terjatev za vstopni davek na dodano 
vrednost  v višini  8.265,29 €   za leto  2020, terjatve do ZZZS iz naslova boleznin v višini 1.151,81 
€. Druge terjatve iz poslovanja so  terjatve za davke iz premoženja v višini 52.846 €,  komunalni 
prispevek občanov v višini 5.463 € in koncesija za vodno pravico v višini 49.131 €. 

Neplačani odhodki znašajo 3.883.246 €, to so neplačani računi  dobaviteljem za tekoče 
obveznosti,  investicije, obveznosti za izplačane plače, nadomestila  in prispevke za mesec 
december 2020, ki so bile izplačane v januarju 2021, obveznosti do neposrednih proračunskih 
uporabnikov za  uveljavljanje sredstev financiranja dodatka na podlagi 123. člena ZIUOPDVE . 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  

Med obveznostmi izkazujemo kratkoročne obveznosti,   dolgoročne obveznosti  in lastni vir – 
sklad osnovnih sredstev, obveznosti za sredstva  dana v upravljanje, najete kredite in presežek 
prihodkov nad odhodki. 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih delavcev, so obveznosti za decembrsko plačo in 
nadomestila, ki so bila izplačana v mesecu januarju 2020, v višini  27.176 €. 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so neplačani računi za leto  2020, v višini 1.722.034 
€ in se nanašajo na kratkoročni blagovni kredit in  na   račune, prejete v letu 2020 in januarju 
leta 2021, in se po vsebini nanašajo na leto 2020. Med obveznostmi so tudi neplačani in zapadli 
računi.  

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so obveznosti v višini 28.748 € za izplačilo 
pogodbenega dela in plače družinskega pomočnika za mesec december. Obveznosti 
upravičencem za vlaganja  v telekomunikacije v višini 3.676 €, obveznost iz naslova DDV v višini 
11.015 € in nerazporejena plačila iz davčnih dajatev v višini 11.400 €. 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so obveznosti v višini   
2.409.127 €, to so obveznosti do javnih zavodov, občin in drugih posrednih in neposrednih 
proračunskih uporabnikov, za izstavljene račune za plačila subvencij k ceni vzgojnin v vrtcih, 
prevozi otrok, doplačila oskrbe varovancev, oskrbe starejših, pomoč na domu, redne dotacije  
izplačila  plač in materialnih stroškov  za delovanje za mesec december 2020 izplačane v 
januarju 2021.  

Kratkoročne obveznosti  iz financiranja so krediti, ki zapadejo v plačilo v letu 2020 v višini 
450.045 € po načelu ročnosti. 



Zaključni račun 2020 
 

52 
 

Neplačani prihodki v višini 848.349 € so  neplačane terjatve kupcev, terjatve do državnih 
organov in terjatve do proračunskih uporabnikov.  

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

Obveznosti do lastnih virov so povečane  za nove nabave, brezplačne pridobitve ter zmanjšane 
za obračunano amortizacijo v breme sklada osnovnih sredstev. Usklajena so sredstva dana v 
upravljanje s prejemniki teh sredstev.  Vrednost splošnega sklada na dan  31.12.2020 znaša  
48.156.067 €  in je za 4 % višji v primerjavi z letom 2019.  

Razliko med  prihodki  in odhodki iz izkaza  prihodkov  in odhodkov, izkaza računa finančnih 
terjatev in naložb in izkaza računa financiranja smo ustrezno  evidentirali na konto  9009.   
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2020 znaša 204.289  €. 

Rezervni sklad znaša  163.488 €, predstavlja sredstva proračunske rezerve v višini 94.374 €, 
rezervnega sklada za  poslovno stavbo Mariborska 7 v višini 274 € in rezerni sklad za stanovanja 
v lasti občine 68.840 €.   
 
Dolgoročne finančne obveznosti -krediti stanje na dan 31.12.2020: 

Zap.

št. Dolgoročne finančne obveznosti Vrednost v €

1. Dolgoročni investicijski kredit Banke Koper 9.996,00 €

2. Dolgoročni investicijski kredit Banke Koper-novi 397.222,50 €

3. Dolgoročni investicijski kredit NLB 188.888,64 €

4. Dolgoročni investicijski kredit odkup hotela Banke Koper 191.376,35 €

5. Dolgoročni investicijski kredit upravljanje z dolgom BK 101.855,06 €

6. Dolgoročni kredit - Stanovanjski sklad 108.637,63 €

7. Dolgoročni investicijski kredit - SID banka 583.177,44 €

8. Dolgoročni inv. kredit upravljanje z dolgom DH 439.533,04 €

9. Dolgoročni kredit DH 13-51-51000176 124.999,60 €

10. Dolgoročni kredit BKS Bank AG-51001009/16 352.777,66 €

11. Dolg.kredit DH 13-51-51000541 (upr.z dolgom.) 62.940,04 €

12. Dolgoročni kredit BKS Bank AG-51001040/16 59.164,34 €

13. Dolgoročni kredit MGRT 2019 173.739,81 €

14. Dolgoročni kredit MGRT 2020 132.486,74 €

15. Dolgoročni kredit BKS Bank Ag 51001505/19 567.500,00 €

16. Dolgoročni kredit DUTB Športna hiša-odkup 981.460,35 €

SKUPAJ  4.475.755,20  

V bilanci stanja so izkazani dolgoročni krediti v višini 4.025.710 €. Obveznosti za dolgoročne 
kredite, ki zapadejo  v plačilo v letu 2020, in so po načelu ročnosti prikazane med kratkoročnimi 
obveznostmi  v višini 450.045 €. 

Občina Radlje ob Dravi v letu 2020 ni izdala ali unovčila poroštva. 

Izvenbilančni konti na aktivni in pasivni strani bilance stanja predstavljajo prejete bančne 
garancije dobaviteljev in zastavljene menice za prejete kredite. 
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6. 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. 

 

kto Račun finančnih terjatev in naložb Vrednost v €

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP.DELEŽEV 49.546,36

750 Prejeta vračila danih posojil 172,36

751 Prodaja kapitalskih deležev 49.374,00

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 49.546,36  
 
Občina izkazuje prejeta vračila danih posojil stanovanjskega sklada in kreditov malega 
gospodarstva ter prodajo kapitalskega in deleža doma za starejše občane DOM HMELINA 
d.o.o..  
 

7. 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. 
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kto Račun financiranje Vrednost v €

ZADOŽEVANJE 132.486,74

500 Domače zadolževanje 132.486,74

ODPLAČILA DOLGA 756.045,70

550 Odplačila domačega dolga 756.045,70

NETO ZADOLŽEVANJE -623.558,96  
Občina se je v letu 2020 na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) prijavila 
povratna (kreditna) sredstva v višini 132.486,74 €. Obrestna mera kredita je 0,0% (brez 
EURIBOR), moratorij za vračanje kredita je eno leto ter odplačilna doba 9 let, z možnostjo 
predčasnega vračila kredita.   Na osnovi predvidenega vračanja najetih dolgoročnih kreditov 
je bilo v letu 2020 odplačano 756.045,70 € glavnice  dolgoročnega dolga. 
 
Priložena sta zapisnika popisa osnovnih sredstev, drobnega inventarja, terjatev in obveznosti. 
Analitika popisov je evidentirana v računovodstvu.  
 
Radlje ob Dravi, 31. 3. 2021 
 
 
 
 
 
Obrazložitve pripravili:                                                                       mag.  Alan BUKOVNIK 
Natalija Planinšič, računovodkinja                 Župan Občine Radlje ob Dravi 
Katja Burja Kotnik, vodja urada za  
splošne zadeve in razvoj 
Nives Čavnik, višji svetovalec  
Jasna Kunčnik, višji svetovalec  
Maja Košir, višji svetovalec  
Judita Gačnik, svetovalec  
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pred plan RE III Realizacija Plan Plan Plan Re2020/

l.  2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023 REIII

O1 POLITIČNI SISTEM 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0 0 0 0 0 0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                       397.086 79.485 132.192 132.776 49.773 42.718 0

0 12.006 11.927 11.927 12.573 5.518 0

0 7.326 7.326 7.326 4.298 4.298 0 100,00

0 7.326 7.326 7.326 4.298 4.298 0

0 4.680 3.660 3.660 1.220 1.220 0 100,00

0 4.680 3.660 3.660 1.220 1.220 0

OB101-20-0006 DVIG KOMPETENC IN RAZVOJ TURISTIČNE PONUDBE               0 0 941 941 7.055 0 0 0,00

PV-Lastna proračunska sredstva                             0 0 0 941 941 7.055 0 0

0 22.479 25.233 25.086 0 0 0

0 1.098 1.150 1.080 0 0 0 93,91

0 1.098 1.150 1.080 0 0 0

0 3.000 2.652 2.692 0 0 0 101,51

0 3.000 2.652 2.692 0 0 0

0 15.000 14.292 14.175 0 0 0 99,18

0 15.000 14.292 14.175 0 0 0

OB101-19-0013 KS VUHRED 0 3.381 7.139 7.139 0 0 0 100,00

PV-Lastna proračunska sredstva 0 3.381 7.139 7.139 0 0 0

397.086 45.000 95.032 95.763 37.200 37.200 0

0 5.000 5.000 4.206 0 0 0 84,12

0 5.000 5.000 4.206 0 0 0

397.086 40.000 2.155 3.680 0 0 0 170,75

397.086 40.000 2.155 3.680 0 0 0

OB101-20-0097 SKLADIŠČNI PROSTOR JP KIČ 0 0 24.702 24.702 22.200 22.200 0 100,00

PV-Lastna proračunska sredstva 0 0 24.702 24.702 22.200 22.200 0

OB101-20-0098 OBJEKT KOROŠKA CESTA 11 0 0 63.175 63.175 15.000 15.000 0 100,00

PV-Lastna proračunska sredstva 0 0 63.175 63.175 15.000 15.000 0

PV-Lastna proračunska sredstva

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

OB101-17-0044 RDO-AKTIVNOST SKUPNE PROMOCIJE KOROŠKE

PV-Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0045 MREŽA KOLESARSKIH POTI V REGIJI

PV-Lastna proračunska sredstva          

06029001 Delovanje ožjih delov občin

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020

01019001 Dejavnost občinskega sveta

OB101-18-0011 NABAVA OPREME ZA OBČINSKI SVET

PV-Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0046 KS REMŠNIK

PV-Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0105 KS SV.ANTON

PV-Lastna proračunska sredstva

OB101-18-0014 KS RADLJE

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

OB101-17-0049 NAKUP OPREME OBČINSKA UPRAVA

PV-Lastna proračunska sredstva

OB101-18-0002 CENTER RADLJE

PV-Lastna proračunska sredstva



2

pred plan RE III Realizacija Plan Plan Plan Re2020/

l.  2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023 REIII

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH                                                   0 78.744 77.744 77.571 0 0 0

0 1.000 0 0 0 0 0

0 1.000 0 0 0 0 0 0,00

0 1.000 0 0 0 0 0

0 77.744 77.744 77.571 0 0 0

0 22.000 22.000 22.000 0 0 0 100,00

0 22.000 22.000 22.000 0 0 0

0 8.020 8.020 8.020 0 0 0 100,00

0 8.020 8.020 8.020 0 0 0

0 47.724 47.724 47.551 0 0 0 99,64

0 47.724 47.724 47.551 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0 0 0 0 0 0

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO                                                10.000 10.000 18.609 2.766 2.766 19.040 389.377 861.821

10.000 18.609 2.766 2.766 19.040 389.377 861.821

0 18.609 2.766 2.766 4.400 0 0 100,00

0 18.609 2.766 2.766 4.400 0 0

10.000 0 0 0 0 230.015 0 0,00

10.000 0 0 0 0 83.547 0

PV-EU sredstva 0 0 0 0 0 146.468 0

OB101-19-0003 SANACIJA DEGRADIRANEGA OBMOČJA 0 0 0 0 0 149.369 861.821 0,00

PV-Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 861.821

PV-EU sredstva 0 0 0 0 0 149.369 0

0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0 0 0 0 0 0

PV-EU sredstva 0 0 0 0 0 0 0

OB101-20-0111 CENTER SONAR.IN TRAJ.GOSP.Z GOZDOVI-MUZEJ 0 0 0 0 14.640 9.993 0 0,00

PV-Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 14.640 9.993 0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNKACIJE 74.426 379.862 366.538 365.125 231.937 327.909 327.909

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občiskih cest 0 0 0 0 0 0 0

OB101-17-0050 OPREMLJANJE ENOT CIVILNE ZAŠČITE

PV-Lastna proračunska sredstva

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB101-17-0051 POŽARNA TAKSA (ZA GASILSKO OPREMO)

PV-Lastna proračunska sredstva

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020

PV-Lastna proračunska sredstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželjskih območij

OB101-17-0056 ODKUP KOZOLCA TOPLARJA NA MAISTROVI ULICI

PV-Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0057 CENTER SONARAVNEGA IN TRAJNOSTNEGA GOSP. Z GOZDOVI

OB101-17-0052 NABAVA GASILSKIH VOZIL

PV-Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0053 GRADNJA GASILSKEGA DOMA

PV-Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0054 REGIJSKI POLIGON ZA GASILCE

PV-Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0093 OBNOVA MESTNEGA JEDRA

PV-Lastna proračunska sredstva
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pred plan RE III Realizacija Plan Plan Plan Re2020/

l.  2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023 REIII

0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0 0 0 0 0 0

20.931 347.460 314.542 313.605 231.937 327.909 327.909

0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0 0 0 0 0 0

20.931 1.769 1.851 915 0 0 0 49,43

20.931 1.769 1.851 915 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 96.349 0 0 0 0,00

0 0 0 96.349 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0 0 0 0 0 0

OB101-17-0065 INV. VZDRŽ. LC 347041 G1-ŽUPANK-IŽEK-PAVLI 0 12.500 0 0 15.181 0 0 0,00

PV-Lastna proračunska sredstva 0 12.500 0 0 15.181 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0 0 0 0 0 0

0 58.531 15.269 15.268 100.427 327.909 327.909 99,99

PV-Transfer iz državnega proračuna 0 9.595 3.054 3.053 16.393 53.723 8.630

PV-Lastna proračunska sredstva 0 10.555 0 18.460 59.296 284.758

0 38.381 12.215 12.215 65.574 214.890 34.521

0 0 0 0 0 0 0 0,00

PV-Transfer iz državnega proračuna 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

OB101-19-0004 INV.VZDRŽ. JP KOJZEKOV MOST-POŽEK (REPIČ-POŽEK) 0 274.660 201.073 201.073 24.646 0 0 100,00

PV-Transfer iz državnega proračuna 0 252.041 200.823 200.823 0 0 0

PV-Lastna proračunska sredstva 0 22.619 250 250 24.646 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB101-17-0058 INV.VZDRŽ. LC 347091 SP. VIŽ.-DAJČMAN-BAJS

PV-Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0061 AVTOBUSNE POSTAJE

PV-Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0059 INV.VZDRŽ.GC 11A065 KOJZ.MOST-VAS (HERK)

OB101-18-0004 POLNILNE ELEKTRIČNE POSTAJE ZA VOZILA

PV-Lastna proračunska sredstva

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020

PV-Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0070 INV.VZDRŽ.LC 347082 REMŠNIK-MP-KOL.MOST-LAKOŠE

PV-Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0073 INV.VZDRŽ. LC 347141 ANTON-ČAVK-R3

PV-Lastna proračunska sredstva

PV-Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0060 REK.LC 347121 LAMPREHT LOVSKA KOČA-ANTON

PV-Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0063 INV.VZDRŽ. LC 846301 ZADRUŽNI DOM-KRALJ-PEČOLER

PV-Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0065 INV. VZDRŽ. LC 347041 G1-ŽUPANK-IŽEK-PAVLI

OB101-17-0096 KOLESARSKA POVEZAVA RADELJ OB DRAVI Z NASELJEM VAS

PV-EU sredstva

OB101-18-0016 INV.VZDRŽ.LC 347082 LAKOŠE-KOL.MOST III FAZA

PV-Lastna proračunska sredstva
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pred plan RE III Realizacija Plan Plan Plan Re2020/

l.  2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023 REIII

OB101-20-0005 INV.VZDRŽ. IN PROTIPRAŠNA UREDITEV ODSEKOV CEST 0 0 96.349 0 0 0 0 0,00

PV-Transfer iz državnega proračuna 0 0 63.847 0 0 0 0

PV-Lastna proračunska sredstva 0 0 32.502 0 0 0 0

OB101-20-0118 REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST V VUHREDU 0 0 0 0 91.683 0 0 0,00

PV-Transfer iz državnega proračuna 0 0 0 0 91.012 0 0

PV-Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 671 0 0

13029003 Urejanje cestnega prometa 52.730 15.184 31.761 31.290 0 0 0

52.730 15.184 31.761 31.290 0 0 0 98,52

52.730 15.184 31.761 31.290 0 0 0

13029004 Cestna razsvetljava 765 17.218 20.235 20.230 0 0 0

765 17.218 20.235 20.230 0 0 0 99,98

765 17.218 20.235 20.230 0 0 0

14 GOSPODARSTVO                                                                                       14.854 379.600 207.938 203.058 325.634 0 0

14.854 379.600 207.938 203.058 0 0 0

14.854 379.600 203.058 203.058 256.556 0 0 100,00

PV-Transfer iz državnega proračuna 0 81.824 45.047 45.047 39.367 0 0

0 245.471 135.142 135.142 118.099 0 0

PV-Domači partnerji 0 52.305 0 0 0 0 0

14.854 0 22.869 22.869 99.090 0 0

OB101-20-0002 NAŠA DRAVA 0 0 0 0 12.734 0 0 0,00

PV-Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 3.918 0 0

PV-EU sredstva 0 0 0 0 8.816 0 0

OB101-20-0099 ŠIRITEV VODNI PARK 0 0 4.880 0 56.344 0 0 0,00

PV-Lastna proračunska sredstva 0 0 4.880 0 56.344 0 0

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                                      558.914 86.113 93.116 48.794 210.851 339.750 2.211.775

0 55.349 55.349 11.027 0 0 0

0 55.349 55.349 11.027 0 0 0 19,92

0 55.349 55.349 11.027 0 0 0

558.914 29.764 20.767 20.767 202.862 309.750 2.211.775

OB101-18-0005 PREUREDITEV NAPAJALIŠČ IN PRIŽIGALIŠČ JR

PV-Lastna proračunska sredstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB101-17-0074 POSLOVNA CONA "PUŠNIK"

PV-EU sredstva

OB101-17-0048 KROŽIŠČE"KOROŠKA CESTA PRI LIDLU"

PV-Lastna proračunska sredstva

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020

PV-Lastna proračunska sredstva

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB101-18-0012 REGIJSKO ODLAGALIŠČE ODPADKOV KOCEROD

PV-Lastna proračunska sredstva

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
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pred plan RE III Realizacija Plan Plan Plan Re2020/

l.  2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023 REIII

70.823 22.640 14.932 14.932 202.862 309.750 2.211.775 100,00

PV-Transfer iz državnega proračuna 0 0 0 0 16.401 27.408 181.017

PV-Lastna proračunska sredstva 70.823 22.640 14.932 14.932 120.857 172.710 1.306.691

PV-EU sredstva 0 0 0 0 65.604 109.632 724.067

488.091 0 3.364 3.364 0 0 0 100,00

PV-Transfer iz državnega proračuna 124.374 0 0 0 0 0 0

363.717 0 3.364 3.364 0 0 0

0 7.124 2.471 2.471 0 0 0 100,00

0 7.124 2.471 2.471 0 0 0

0 1.000 17.000 17.000 7.989 30.000 0

0 1.000 17.000 17.000 7.989 30.000 0 100,00

0 1.000 17.000 17.000 7.989 30.000 0

16 PROST. PLANIRANJE IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST             8.174.7338.174.733 4.190.208 1.554.234 1.658.681 1.524.169 157.550 0

0 20.000 15.000 9.096 0 0 0

0 20.000 15.000 9.096 0 0 0 60,64

0 20.000 15.000 9.096 0 0 0

0 152.258 76.449 74.104 0 0 0

0 70.926 35.562 34.727 0 0 0 97,65

0 70.926 35.562 34.727 0 0 0

0 81.332 40.887 39.377 0 0 0 96,31

0 81.332 40.887 39.377 0 0 0

8.174.733 3.923.817 1.410.452 1.526.199 1.507.669 108.340 0

8.174.733 3.915.760 1.384.596 1.501.064 1.496.122 20.000 0 108,41

PV-Transfer iz državnega proračuna 1.043.348 496.887 142.447 181.403 188.577 0 0

1.219.083 603.180 434.949 291.713 212.150 20.000 0

5.912.303 2.815.693 807.200 1.027.949 1.095.395 0 0

0 8.057 25.856 25.135 11.547 88.340 0 97,21

0 8.057 25.856 25.135 11.547 88.340 0

0 16.000 17.946 17.946 16.000 37.710 0

0 16.000 17.946 17.946 16.000 37.710 0 100,00

OB101-17-0076 AGLOMERACIJA 10991 ZG. VIŽINGA-RADLJE OB DRAVI

OB101-18-0015 KOMUNALNA UREDITEV STAN.GRADNJE NA HMELINI

PV-Lastna proračunska sredstva

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

OB101-17-0079 GEODETSKE STORITVE

PV-Lastna proračunska sredstva

16029003 Prostorsko načrtovanje

OB101-17-0080 PROSTORSKO NAČRTOVANJE

PV-Lastna proračunska sredstva

OB101-19-0002 VZDRŽEVANJE KANALIZACIJE

PV-Lastna proračunska sredstva

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

OB101-17-0078 UREDITEV VODNIH BREŽIN-VODOTOKI

PV-Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0082 INV.VZDRŽ.VODOVODOV

PV-Lastna proračunska sredstva

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB101-17-0083 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ

OB101-18-0081 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

PV-Lastna proračunska sredstva

16039001 Oskrba z vodo

OB101-17-0077 OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVE 3. SKLOP

PV-Lastna proračunska sredstva

PV-EU sredstva
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pred plan RE III Realizacija Plan Plan Plan Re2020/

l.  2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023 REIII

0 16.000 17.946 17.946 16.000 37.710 0

16039003 Objekti za rekreacijo 0 10.000 7.387 7.387 0 11.000 0

OB101-19-0006 UREDITEV PROSTOROV ZA DRUŽENJE SP.VIŽINGA-HAVAJI     0 10.000 7.387 7.387 0 10.000 0 100,00

PV-lastna proračunska sredstva 0 10.000 7.387 7.387 0 10.000 0

OB101-19-0012 MOTORIK PARK 0 0 0 0 0 1.000 0 0,00

PV-Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 1.000 0

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 0 500 0 0 500 500 0

OB101-19-00074 GRADNJA STANOVANJ ZA STAREJŠE-PRISOJA 0 500 0 0 500 500 0 0,00

PV-Lastna proračunska sredstva 0 500 0 0 500 500 0

0 21.307 12.000 13.705 0 0 0

0 21.307 12.000 13.705 0 0 0 114,21

0 21.307 12.000 13.705 0 0 0

0 46.326 15.000 10.244 0 0 0

0 46.326 15.000 10.244 0 0 0 68,29

0 46.326 15.000 10.244 0 0 0

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO                                                                                   0 0 53.243 3.243 3.243 10.800 10.800 0

0 53.243 3.243 3.243 10.800 10.800 0

0 3.243 3.243 3.243 0 0 0 99,99

0 3.243 3.243 3.243 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0 0 0 0 0 0

OB101-19-0008 UREDITEV PARK.IN DOVOZNE POTI PRED ZD RADLJE 0 50.000 0 0 10.800 10.800 0 0,00

PV-Lastna proračunska sredstva 0 50.000 0 0 10.800 10.800 0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                                 75.356 112.730 61.626 62.390 275.081 20.000 20.000

75.356 99.730 48.626 49.390 210.905 20.000 20.000

0 15.000 0 0 190.905 0 0 0,00

0 15.000 0 0 125.968 0 0

PV-EU sredstva 0 0 0 0 64.937 0 0

0 32.330 0 0 20.000 20.000 20.000 0,00

PV-Lastna proračunska sredstva

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

OB101-17-0104 SOF.NABAV.ZD RADLJE OB DRAVI

PV-Lastna proračunska sredstva

OB101-18-0003 UMESTITEV DVIGALA V ZD RADLJE OB DRAVI

PV-Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0084 UPRAVLJANJE STANOVANJ

PV-Lastna proračunska sredstva

16069002 Nakup zemljišč

OB101-17-0085 NAKUP ZEMLJIŠČ

PV-Lastna proračunska sredstva

18029001 Nepremična kulturna dediščina

OB101-17-0086 SADJARSKI CENTER RADLJE OB DRAVI

PV-Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0095 OBNOVA KALVARIJE IN MARIJINEGA ZNAMENJA V RADLJAH
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pred plan RE III Realizacija Plan Plan Plan Re2020/

l.  2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023 REIII

0 16.165 0 0 10.000 10.000 10.000

PV-EU sredstva 0 0 0 0 0 0 0

PV-Domači partnerji 0 16.165 0 0 0 0 0

PV-Transfer iz državnega proračuna 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000

75.356 52.400 48.626 49.390 0 0 0 101,57

PV-Transfer iz državnega proračuna 0 7.860 7.068 7.068 0 0 0

75.356 0 4.278 5.042 0 0 0

0 44.540 37.280 37.280 0 0 0

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 10.000 10.000 10.000 64.176 0 0

0B101-17-0088 KNJIŽNICA NAKUP KNJIG 0 10.000 10.000 10.000 0 0 0 100,00

0 10.000 10.000 10.000 0 0 0

OB101-20-0004 ČEBELA BERE MED 0 0 0 0 64.176 0 0 0

PV-Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 19.410 0 0

PV-EU sredstva 0 0 0 0 44.766 0 0

18049004 Programi drugih posebnih skupin 0 3.000 3.000 3.000 0 0 0

0B101-18-0013 MLADIM PRIJAZNA OBČINA 0 3.000 3.000 3.000 0 0 0 100,00

0 3.000 3.000 3.000 0 0 0

19 IZOBRAŽEVANJE                                                                                                0   0 1.198.365 55.711 48.711 209.006 752.537 0

0 576.376 26.365 26.365 198.006 695.537 0

0 2.000 5.625 5.625 0 0 0 100,00

0 2.000 5.625 5.625 0 0 0

OB101-20-0001 PRIZIDEK K VRTCU RADLJE OB DRAVI 0 574.376 20.740 20.740 198.006 695.537 0 0,00

PV-Transfer iz državnega proračuna 0 391.680 0 0 160.000 355.259 0

PV-Posredni proračunski uporabniki 0 0 0 0 38.006 174.535 0

PV-Lastna proračunska sredstva 0 182.696 20.740 20.740 0 165.743 0

19039001 Osnovno šolstvo 0 7.000 13.298 13.298 11.000 57.000 0

OB101-19-0009 INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE OŠ RADLJE 0 7.000 13.298 13.298 11.000 57.000 0 100,00

PV-Lastna proračunska sredstva 0 7.000 13.298 13.298 11.000 57.000 0

19039002 Glasbeno šolstvo 0 3.000 0 0 0 0 0

OB101-17-0103 SKUPNI PROMETNI PROSTOR NA OBMOČJU CERKVENEGA TRGA

PV-Lastna proračunska sredstva

PV-EU sredstva

PV-Lastna proračunska sredstva

PV-Lastna proračunska sredstva

PV-Lastna proračunska sredstva

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020

19029001 Vrtci

OB101-17-0090 NABAVA OPREME VRTEC RADLJE

PV-Lastna proračunska sredstva
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pred plan RE III Realizacija Plan Plan Plan Re2020/

l.  2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023 REIII

OB101-17-0091 INV.IN INV. VZDRŽ. GŠ RADLJE 0 3.000 0 0 0 0 0 0,00

PV-Lastna proračunska sredstva 0 3.000 0 0 0 0 0

0 611.989 16.048 9.048 0 0 0

0 611.989 16.048 9.048 0 0 0 56,38

PV-Transfer iz državnega proračuna 0 0 0 0 0 0 0

0 611.989 16.048 9.048 0 0 0

20 SOCIALNO VARSTVO 0 410.969 502.400 502.400 123.018 0 0

410.969 502.400 502.400 123.018 0 0

0 410.969 502.400 502.400 123.018 0 0 100,00

0 353.270 502.400 502.400 123.018 0 0

PV-EU sredstva 0 57.699 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0,00

PV-EU sredstva 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj NRP: 9.305.369 6.987.928 3.057.508 3.105.515 2.979.310 2.040.641 3.421.505

PV-Domači partnerji 0 68.470 0 0 0 0 0

PV-EU sredstva 5.912.303 3.201.784 991.837 1.212.586 1.463.191 620.359 758.588

PV-Lastna proračunska sredstva 2.225.345 2.477.787 1.603.385 1.455.535 956.363 799.357 2.463.270

PV-Posredni proračunski uporabniki 0 0 0 0 38.006 174.535 0

PV-Transfer iz državnega proračuna 1.167.722 1.239.887 462.286 437.394 521.750 446.390 199.647

Skupaj PV-Proračunski viri: 9.305.369 6.987.928 3.057.508 3.105.515 2.979.310 2.040.641 3.421.505

PV-Lastna proračunska sredstva

PV-Lastna proračunska sredstva

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

OB101-17-0092 SOKOLSKI DOM-PREPLET VSEBIN SKOZI ZGO.IN SED.

PV-Lastna proračunska sredstva

OB101-18-0010 BIVALNA ENOTA

19059002 Druge oblike izobraževanja

OB101-18-0007 ŠKTM-ŠPORTNA DVORANA

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020















        

 

OBČINA RADLJE OB DRAVI 

Mariborska cesta 7 
2360 RADLJE OB DRAVI 

      

Datum: 31. 12. 2020 

 

PREGLED REALIZACIJE NA PRORAČUNSKEM SKLADU SREDSTEV REZERV PRORAČUNA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA OBDOBJE OD 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 

 

 

 

KTO 91000002 PRORAČUNSKA REZERVA: 

 

I. PRIHODKI 

Prenos iz preteklih let     67.195,09 EUR 
        Oblikovanje proračunske rezerve (1 – 6)   15.000,00 EUR 
        Oblikovanje proračunske rezerve (7-12)   15.000,00 EUR 

SKUPAJ PRIHODKI                     97.195,09 EUR 

 

II. ODHODKI       

 

Pomoč ob požaru             1.000,00  EUR  

Postavitev in obnova kontejnerja COVID-19        1.311,98 EUR 

Nakup mask              508,74 EUR  

SKUPAJ ODHODKI           2.820,72 EUR   

 

III. STANJE SREDSTEV REZERVE PRORAČUNA    94.374,37 EUR 

 

 

Pripravila:                                                                                                     mag.  Alan BUKOVNIK 
Natalija Planinšič, računovodkinja                  Župan Občine Radlje ob Dravi 
 
 



 

Nosilci pravoc porabe/ Proračunska postavka/podkonto Povečanje Proračunska postavka/podkonto Zmanjšanje 

področja proračunske porabe pravic porabe previc porabe 

v EUR v EUR

1000 OBČINSKI SVET 1000 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM 0001002 STROŠKI SEJ OBČINSKEGA SVETA 0001002 STROŠKI SEJ OBČINSKEGA SVETA

420510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 50,42 402905 Sejnina in pripadajoča povračila stroškov 50,42

0001003 Stroški odborov in komisij

4020905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.366,30

3000 ŽUPAN IN POŽUPANI 3000 ŽUPAN IN POŽUPANI

01 POLITIČNI SISTEM 0001017 PROTOKOL 0001017 PROTOKOL

402000 Pisarniški material in storitve 1.000,00 402006 Stroški oglaševalskih storitev in objav 1.000,00

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški.fot. 845,80 402010 Hrana, storitve menz in restavracij 2.509,93

402009 Izdatki za reprezentanco 399,40 402099 Drugi splošni material in storitve 456,27

412000 Tekoči transferi neprid.org.in ustanovam 1.100,00 411908 Denarne nagrade in priznanja 266,66

413302 Tekoči transferi v javne zavode 1.800,00

1018 REPREZENTANCA

402009 Izdatki za reprezentanco 912,34

0001019 ODNOSI Z JAVNOSTJO, OGLASI, OBJAVE 1018 REPREZENTANCA

402206 Poštnina in kurirske storitve 2.792,28 402009 Izdatki za reprezentanco 442,10

402010 Hrana, storitve menz in restavracij 887,65

402099 Drugi splošni material in storitve 67,60

0001019 ODNOSI Z JAVNOSTJO, OGLASI, OBJAVE

402006 Stroški oglaševalskih storitev in objav 28,63

SKUPAJ 7.987,90 SKUPAJ 7.987,90

                    Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradlni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr.101/13, 55/15-ZFosP, 96/15 - ZIPRS1617, 13/18 in 195/20)

 in Odloka o proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 2020 (MUV, št.2/20, 14/20, 19/20)

izdajam  naslednji

S K L E P

O  PRERAZPOREDITVI PRAVIC PORABE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI NA PODROČJU PRORAČUNSKE PORABE



Nosilci pravoc porabe/ Proračunska postavka/podkonto Povečanje Proračunska postavka/podkonto Zmanjšanje 

področja proračunske porabe pravic porabe previc porabe 

v EUR v EUR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA 4000 OBČINSKA UPRAVA 4000 OBČINSKA UPRAVA

ADMINISTRACIJA 0002001 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA 0002001 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA

402930 Plačilo stor. org., pooblaščenim za plač promet 79,90 402931 Plačila bančnih storitev 11,60

2000 NADZORNI ODBOR

002003 DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA

402999 Drugi operativni odhodki 68,30

79,90 79,90

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4000 OBČINSKA UPRAVA 4000 OBČINSKA UPRAVA

0006016 PRISPEVKI DAVKI OBČ.UPRAVA 0006016 PRISPEVKI DAVKI OBČ.UPRAVA

401200 Prispevek za zaposlovanje 51,98 401001 Prispevek za pok.in invalidsko zavarovanje 127,93

0006017 PREMIJE POKOJN.ZAVAROVANJE

401500 Premije kolekt.dod.zavarovanja 75,95

0006020 MATERIALNI STROŠKI 0006020 MATERIALNI STROŠKI 

OBČINSKA UPRAVA OBČINSKA UPRAVA

402002 Storitve varovanja zgrab in prostorov 198,47 402000 Pisarniški material in storitve 2.054,45

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 1.537,56 402099 Drugi splošni material in storitve 1.622,88

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 4.551,51 402999 Drugi operativni odhodki 4.095,06

402512 Zavarovalne premije za opremo 1.166,43

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 318,42

006021 VZDRŽEVANJE PROSTOROV IN OPREME 006021 VZDRŽEVANJE PROSTOROV IN OPREME

402200 Električna energija 28,62 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 8,30

402203 Voda in komunalne storitve 15,02 402512 Zavarovalne premije za opremo 304,11

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.593,92 402999 Drugi operativni odhodki 516,98

409300 Sredstva proračunskih skladov 137,41

0006022 NAKUP OPREME OBČ.UPRAVA 0006022 NAKUP OPREME OBČ.UPRAVA

420201 Nakup pisarniške opreme 640,02 420202 Nakup strojne računalniške opreme 582,89

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 727,89



Nosilci pravoc porabe/ Proračunska postavka/podkonto Povečanje Proračunska postavka/podkonto Zmanjšanje 

področja proračunske porabe pravic porabe previc porabe 

v EUR v EUR

0006028 INVESTICIJE IN INV.VZDRŽEVANJE V 0006028 INVESTICIJE IN INV.VZDRŽEVANJE V 

DRUGE OBČ.STAVBE DRUGE OBČ.STAVBE

402001 Čistilni material in storitve 1.783,42 402200 Električna energija 2.336,93

402500 Tekoče vzdrževanje posl.objektov 291,31

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 13,86

409300 Sredstva proračunskih skladov 13,48

0006030 CENTER RADLJE 0006030 CENTER RADLJE

402099 Drugi splošni material in storitve 192,52 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.482,66

402804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.525,00

Skupaj 13.997,49 Skupaj 13.997,49

08 NOTRANJE ZADEVE 4000 OBČINSKA UPRAVA 4000 OBČINSKA UPRAVA

0008001 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO 0008001 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO

402099 Drugi splošni material in storitve 400,00 402999 Drugi operativni odhodki 400,00

SKUPAJ 400,00 400,00

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO 4000 OBČINSKA UPRAVA 4000 OBČINSKA UPRAVA

IN RIBIŠTVO 0011012 POMOČ ZA NALOŽBE V PREDELAVO IN 0011012 POMOČ ZA NALOŽBE V PREDELAVO IN 

TRŽ.KMET.IN ŽIV.PR.TER NAL.V NEKM.DEJ.NA KM. TRŽ.KMET.IN ŽIV.PR.TER NAL.V NEKM.DEJ.NA KM.

412000 Tekoči transferi nepridob. org. in ust. 429,51 410217 Komplekse subvencije v kmet. 429,51

0011026 SOFINANCIRANJE DODATKOV ZA 0011026 SOFINANCIRANJE DODATKOV ZA

RAZGRADNJO GNOJEVKE RAZGRADNJO GNOJEVKE

402199 Drugi posebni material in storitve 4.220,00 410217 Komplekse subvncije v kmetijstvo 4.220,00

0011014 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 0011011 PODPORA DEL.DR.S PODR.KMET.IN RAZ.POD.

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 5.315,18 412000 Tekoči transferi nepridobitnim org. in ustanovam 1.815,18

0011015 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE OBČ.GOZDA

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 3.500,00

SKUPAJ 9.964,69 9.964,69



Nosilci pravoc porabe/ Proračunska postavka/podkonto Povečanje Proračunska postavka/podkonto Zmanjšanje 

področja proračunske porabe pravic porabe previc porabe 

v EUR v EUR

13 PROMET,PROMETNA 4000 OBČINSKA UPRAVA 4000 OBČINSKA UPRAVA

INFRASTRUKTURA IN 0013039 VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE 0013038 JAVNA RAZSVETLJAVA

KOMUNIKACIJE 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 173,68 402200 Električna energija 173,68

SKUPAJ 173,68 SKUPAJ 173,68

15 VAROVANJE OKOLJA IN 0015001 KOCEROD-NAJEMNINE IN STORITVE 0015020 SANACIJA ODLAGALIŠČ ODPADKOV

NARAVNE DEDIŠČINE 413500 Tekoča pl.storitev drugim izvajalcem j.služb 796,85 413500 Tekoča pl.storitev drugim izvajalcem j.služb 796,85

SKUPAJ 796,85 SKUPAJ 796,85

16 PROSTORSKO PLANRANJE 4000 OBČINSKA UPRAVA 4000 OBČINSKA UPRAVA

IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 0015043 OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU 0016020 GEODETSKE STORITVE0

DEJAVNOST DRAVE 3.SKLOP 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.904,30

420401 Novogradnje 73.564,48

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.703,34 0016022 PROSTORSKO NAČRTOVANJE

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 835,12

0160332 VZDRŽEVANJE GROBNICE ZUPPANC

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2,51 0016026 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.510,22

0160334 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ

402099 Druge najemninem zakupnine in licenčnine 50,00 0015043 OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU

DRAVE 3.SKLOP 

0016045 OSTALA KOMUNALA 420801 Investicijski nadzor 10.657,43

402099 Drugi splošni material in storitve 893,85 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.000,00

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 6,80

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem j.služb 836,63 0160334 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ

402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 50,00

0016054 UPRAVLJANJE STANOVANJ

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 3.505,14 0016034 VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.704,18 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 698,55

0016045 OSTALA KOMUNALA

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 73,92

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 310,85

0016046 JP KANALIZACIJA IN ČIST. NAPRAVA RADLJE

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem j.služb 50.358,72



Nosilci pravoc porabe/ Proračunska postavka/podkonto Povečanje Proračunska postavka/podkonto Zmanjšanje 

področja proračunske porabe pravic porabe previc porabe 

v EUR v EUR

0016048 ZAPUŠČENE ŽIVALI

402099 Drugi splošni material in storitve 373,37

0016054 UPRAVLJANJE STANOVANJ

402200 Električna energija 55,96

402203 Voda in komunalne storitve 123,76

402504 Zavarovalne premije za objekte 26,71

409300 Sredstva proračunskih skladov 1.356,81

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.175,55

0016029 NAKUP ZEMLJIŠČ

420600 Nakup zemljišč 4.755,66

SKUPAJ 82.266,93 SKUPAJ 82.266,93

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 4000 OBČINSKA UPRAVA 4000 OBČINSKA UPRAVA

0017073 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAV.OBČANOV 0017070 SOF.DEŽURNA SLUŽBA

413105 Prispevek ZZZS za zdrav.zav.oseb 39,90 413300 Tekoči transferi v javne zavode 1.471,91

0017077 DEFIBRIALTORJI

402099 Drugi splošni material in storitve 1.432,01

SKUPAJ 1.471,91 SKUPAJ 1.471,91

18 KULTURA, ŠPORT IN 4000 OBČINSKA UPRAVA 4000 OBČINSKA UPRAVA

NEVLADNE ORGANIZACIJE 0018017 VZPOSTAVITEV SKUP.PROM.PROSTORA 0018017 VZPOSTAVITEV SKUP.PROM.PROSTORA

KOT EKSP.PROM.UR.NA OBM.CT V NAS.RADLJE KOT EKSP.PROM.UR.NA OBM.CT V NAS.RADLJE

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 4.916,62 420299 Nakup druge opreme in napeljav 4.916,60

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.098,00 420801 Investicijski nadzor 333,76

0018046 PRIREDITVE OB OBČINSKEM PRAZNIKU 0018046 PRIREDITVE OB OBČINSKEM PRAZNIKU

420410 Hrana, stortitve menz in restavracij 483,70 402099 Drugi splošni material in storitve 108,22

411908 Denarne nagrade in priznanja 23,75

402999 Drugi operativni odhodki 350,00

0180432 OTROKOM PRIJAZNO UNICEFOVO MESTO

413300 Tekoči transferi v javne zavode sred.za pl. 946,05 0180432 OTROKOM PRIJAZNO UNICEFOVO MESTO

402099 Drugi splošni material in storitve 81,68

413302 Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke 946,05



Nosilci pravoc porabe/ Proračunska postavka/podkonto Povečanje Proračunska postavka/podkonto Zmanjšanje 

področja proračunske porabe pravic porabe previc porabe 

v EUR v EUR

0180433 STAROSTI PRIJAZNA OBČINA

413302 Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke 638,08 0180437 DRUGE PRIREDITVE

402099 Drugi splopni material in storitve 684,31

0180439 PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNA OBČINA

412000 Tekoči transferi nepridobitnim org.in ust. 100,00

0180433 STAROSTI PRIJAZNA OBČINA

0018052 VZDRŽEVANJE PLANINSKIH POTI 402099 Drugi splošni material in storitve 638,08

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 656,00

0180439 PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNA OBČINA

0018055 VZDRŽEVANJE VODNE UČNE POTI VUHRED 402999 Drugi operativni odhodki 100,00

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 500,00

0018052 VZDRŽEVANJE PLANINSKIH POTI

402099 Drugi sploni material in storitve 656,00

0018055 VZDRŽEVANJE VODNE UČNE POTI VUHRED

402099 Drugi sploni material in storitve 500,00

SKUPAJ 9.338,45 SKUPAJ 9.338,45

19 IZOBRAŽEVANJE 4000 OBČINSKA UPRAVA 4000 OBČINSKA UPRAVA

0019047 OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR 0019042 OŠ ENOTA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

413302 Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke 19,44 413302 Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke 19,44

0019037 GLASBENA ŠOLA PREHRANA IN PREV.DEL. 0019037 GLASBENA ŠOLA PREHRANA IN PREV.DEL.

413302 Tekoči transferi v javne zavode-blago in stor. 836,05 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače 836,05

0019054 ŠKTM - ŠPORTNA DVORANA 0019054 ŠKTM - ŠPORTNA DVORANA

413302 Tekoči transferi v javne zavode-blago in stor. 5.492,24 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 5.492,24

SKUPAJ 6.347,73 SKUPAJ 6.347,73



Nosilci pravoc porabe/ Proračunska postavka/podkonto Povečanje Proračunska postavka/podkonto Zmanjšanje 

področja proračunske porabe pravic porabe previc porabe 

v EUR v EUR

20 SOCIALNO VARSTVO 4000 OBČINSKA UPRAVA 4000 OBČINSKA UPRAVA

0020042 POMOČ NA DOMU 0020042 POMOČ NA DOMU

413300 Tekoči transferi v JZ - sredstva za plače 244,33 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.373,08

413302 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in stor. 4.128,75

0020045 SUBVENCIJE NAJEMNIN 0020041 ZAVOD.OSKRBNINE

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.182,56 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 1.240,24

0020048 SOKOLSKI DOM-PREPLET VSEBIN SKOZI

ZGODOVINO IN SEDANJOST

402200 Električna energija 57,68

SKUPAJ 5.613,32 SKUPAJ 5.613,32

Številka: 410-0001/20 mag. Alan  Bukovnik

Datum: 31. 12. 2020 Župan

 



























PREDLOG 
 

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13-popr.101/13, 55/15-ZFosP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18) in 102. člena Statuta 
Občine Radlje ob Dravi (MUV, štev. 28/2016, 35/2017 in 11/2019)  je občinski svet na ______ redni seji, 
dne _________ sprejel 
 

 
 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE  RADLJE OB DRAVI  ZA LETO 2020 

 
 
 
 

1. člen 
 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Radlje ob Dravi  za leto 2020. 
 
 
 

2. člen 
 
Zaključni račun proračuna Občine  Radlje ob Dravi  za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V 
splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma 
prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna 
Občine Radlje ob Dravi  za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi realizacija načrta razvojnih 
programov.  
 
 
 

3. člen 
 

Zaključni račun proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2020 se objavi v Medobčinskem uradnem 
vestniku. 

 

 

Številka:  
Kraj, datum: 
 
 
 

mag. Alan Bukovnik 
Župan Občine Radlje ob Dravi 
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1 UVOD 
 
Notranja revizija sistemov finančnega poslovodenja in delovanja notranjih kontrol v Občini 
Radlje ob Dravi za leto 2019 je bila opravljena na podlagi pogodbe o izvajanju notranjega 
revidiranja v Občini Radlje ob Dravi za leto 2019. Nadzor je bil opravljen na podlagi Pravilnika 
o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ1.  
 
Finančno poslovodenje obsega vzpostavitev in izvajanje načrtovanja in izvrševanja proračuna, 
računovodenja in poročanja, z namenom doseči zastavljene cilje ter zagotoviti, da bodo sredstva 
zavarovana pred izgubo, oškodovanji in prevarami. 
 
Notranje kontrole obsegajo sistem postopkov in metod, katerih cilj je zagotoviti spoštovanje 
načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti. 
 
Namen izvajanja notranjega revidiranja je neodvisno preverjanje sistemov finančnega 
poslovodenja in kontrol ter zagotoviti neodvisno in nepristransko svetovanje vodstvu občine za 
boljše obvladovanje tveganj, izvajanje notranjih kontrol in postopkov pri upravljanju s sredstvi 
občinskega proračuna.  

 
V sistemu notranjega nadzora javnih financ je za sistem finančnega poslovodenja in sistem 
delovanja notranjih kontrol odgovoren župan občine. 
 
Odgovorna oseba za izvrševanje proračuna in poslovanje občine v letu 2019 in med potekom 
revizije je bil župan občine mag. Alan Bukovnik. 
 
Pri opravljanju notranjega revidiranja so od odgovornih oseb občine sodelovali odgovorni za 
posamezna delovna področja v občinski upravi.  
 
Notranje revidiranje je bilo opravljeno v obsegu oziroma na primerih, opredeljenih v 
posameznem delu poročila.  
 
Manjše nepravilnosti, katere smo ugotavljali, so bile odpravljene med opravljanjem notranjega 
revidiranja in v poročilu niso navedene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Ur. list RS, št. 72/02 
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2 PREDSTAVITEV OBČINE 
 
2.1 Splošni podatki o občini 
 
Podatki o velikosti občine in o organih občine so prikazani v tabeli 1. 
 
Tabela 1: Osnovni podatki o občini 
 
Število prebivalcev2     6.183 
Uvrstitev v skupino3     5. skupina 
Ustanovitev      1994 
Premoženjskopravna razmerja   urejena 
Sedež občine      Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi 
Organi občine 

 župan      poklicno opravljanje funkcije 
 podžupan     1 (nepoklicno opravljanje funkcije) 
 občinski svet     16 članov 
 nadzorni odbor    5 članov 
 občinska uprava    zaposlenih je 9 delavcev. 

 
Občinsko upravo tvorijo naslednje notranje organizacijske enote: 
- urad župana, 
- urad za splošne zadeve in razvoj. 
 
Predstojnik občinske uprave je župan, neposredno pa občinsko upravo vodi direktorica 
občinske uprave. 
 
V občinski upravi Občine Radlje ob Dravi je sistemiziranih 13 delovnih mest, od tega je 
zasedenih 9 delovnih mest.  
 
Urad župana ureja in izvaja finančna opravila, vezana na izvajanje proračuna in gospodarjenje 
z občinskim premoženjem. 
 
Poleg občinske uprave izvajajo lokalne javne naloge tudi druge organizacije. Občina je 
odgovorna za izvajanje nalog, ne glede na to, v kakšni pravnoorganizacijski obliki se le-te 
izvajajo. 
 
Občina ima ustanovljene 4 krajevne skupnosti in 14 naselij.  
 
Občina je ustanoviteljica ali soustanoviteljica naslednjih javnih zavodov in javnih podjetij: 
- ustanoviteljica: 

 Osnovna šola Radlje ob Dravi, 
 Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, 
 Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje ob Dravi, d.o.o.; 

 
 

 
2 Vir: Statistična urad RS, 2019 
3 100.b člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO). 
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- soustanoviteljica: 
 Glasbena šola Radlje ob Dravi, 
 Knjižnica Radlje ob Dravi, 
 Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec, 
 Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec, 
 Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, 
 Zdravstveno reševalni center Koroške Ravne na Koroškem, 
 Koroška lekarna Ravne na Koroškem, 
 JKP Radlje ob Dravi, d.o.o., 
 KOCEROD, d.o.o., Šmartno pri Slovenj Gradcu, 
 RACE KOGO, d.o.o., Slovenj Gradec, 
 RRA Koroška, d.o.o., Dravograd. 

 
 
2.2 Osnovni podatki iz zaključnega računa proračuna občine za leto 2019 
 
 
2.2.1 Prihodki in odhodki proračuna 
 
Prihodki in odhodki zaključnega računa proračuna za leto 2019 in veljavnega proračuna za leto 
2018 so prikazani v tabeli 2. 
 
Tabela 2: Pregled prihodkov in odhodkov zaključnega računa proračuna za leto 2019 in 
primerjava z letom 2018 
 

Postavka 
A.     Realizacija v letu 

2019 
B.     Realizacija v letu 

2018 Indeks 

  v EUR v % v EUR v %   

1 2 3 4 5 6=2/4*100 

A. Davčni prihodki 4.454.741 57 4.622.343 44 96 

B. Nedavčni prihodki 1.442.219 18 1.317.560 13 109 

C. Kapitalski prihodki 31.889 1 110.475 1 28 

D. Prejete donacije 13.800 - 4.750 - 291 

E. Transferni prihodki 1.886.550 24 4.366.575 42 43 

F. Skupaj prihodki 7.829.199 100 10.421.703 100 75 

G. Tekoči odhodki 2.130.601 26 1.844.891 18 115 

H. Tekoči transferi 2.642.508 33 2.642.869 26 100 

I. Investicijski odhodki 3.028.658 37 5.510.576 55 55 

J. Investicijski transferi 317.613 4 44.240 1 718 

K. Skupaj odhodki 8.119.380 100 10.042.576 100 81 
Proračunski 
presežek/primanjkljaj 

-290.181  
379.127  
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2.2.2 Račun finančnih terjatev in naložb 
 
Tabela 3: Prejemki in izdatki računa finančnih terjatev in naložb za leti 2019 in 2018 
 

Postavka Realizacija v 
letu 2019 

Realizacija v 
letu 2018 

Indeks 

  v EUR v EUR 4=2/3 

1 2 3 4 

Prejeta vračila danih posojil 1.522 484 314 

Prodaja kapitalski deležev 5.486 0 - 

Skupaj prejeta vračila danih posojil 
in prodaja kapitalskih deležev 

7.008 484 1.448 

Povečanje kapitalskih deležev v 
privatnih podjetjih 

0 0 - 

Skupaj dana posojila in povečanje 
kapitalskih deležev 

0 0 - 

Prejete minus dana posojila in 
spremembe kapitalskih deležev  

 
7.008 

 
484 

 
1.448 

 
 
2.2.3 Račun financiranja 
 
Pregled prejemkov in izdatkov računa financiranja je razviden iz tabele 4. 
 
Tabela 4: Prejemki in izdatki računa financiranja  
 

 Postavka Realizacija v 
letu 2019 

v EUR 

Realizacija v 
letu 2018 

v EUR 

Indeks 

1 2 3 4=2/3*100 
Domače zadolževanje 773.740 0 - 

Zadolževanje v tujini 0 0 - 

Zadolževanje skupaj 773.740 0 - 

Odplačila domačega dolga 426.008 422.567 101 

Odplačila dolga v tujino 0 0 - 

Odplačila dolga 426.567 422.567 101 

Neto zadolževanje 347.732 -422.567 - 

Neto financiranje 290.181 379.126 77 

Povečanje sredstev na računih 18.154 61.112 30 
Zmanjšanje sredstev na računih 0 0 - 
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2.2.4 Bilanca stanja 
 
Čeprav bilanca stanja ni obvezna sestavina zaključnega računa, pa zaradi popolnosti 
informacije primerjamo v tabeli 5 podatke iz bilance stanja na dan 31.12.2019 s podatki iz 
bilance stanja na dan 31.12.2018. 
 
Tabela 5: Bilanca stanja na dan 31.12.2019 in 31.12.2018 
 

Postavka 
31.12.2019 31.12.2018 

Indeks 
v EUR 

v 
odstotkih 

v EUR 
v 

odstotkih 

1 2 3 4 5 (2)/(4)*100 

Sredstva           

Dolgoročna sredstva in 
sredstva v upravljanju 

51.155.423 91 51.177.517 91 99 

Denarna sredstva, 
dobroimetje pri bankah in 
drugih finančnih ustanovah 

264.768 1 179.175 - 148 

Kratkoročne terjatve, 
kratkoročne finančne naložbe, 
kratkoročne terjatve iz 
financiranja, dani predujmi, 
AČR, zaloge 

628.151 2 442.456 2 142 

Neplačani odhodki 3.629.024 6 4.141.733 7 88 

Skupaj 55.677.366 100 55.940.881 100 99 

Viri sredstev        

Kratkoročne obveznosti, 
pasivne časovne razmejitve 

4.155.207 7 4.615.355 8 90 

Neplačani prihodki 558.838 1 399.528 1 140 

Lastni viri in dolg. PČR 46.320.146 84 47.891.108 86 97 

Dolgoročne finančne 
obveznosti 

4.643.175 8 3.034.890 5 153 

Skupaj 55.677.366 100 55.940.881 100 99 
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3 REVIZIJSKE UGOTOVITVE IN PRESOJE 
 
V okviru rednega izvajanja notranje revizije v Občini Radlje ob Dravi za leto 2019 so bili 
predmet pregleda: 
- pravilnost evidentiranja prihodkov na kontih v razredu 7 v skladu z EKN (enotni kontni 

načrt) za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, 
- pravilnost evidentiranja odhodkov na kontih razred 4 v skladu z EKN za poračun, 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, 
- ustreznost prerazporeditev med proračunskimi postavkami po sklepu župana v skladu s 

Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, 
- ustreznost financiranja pomoči na domu. 
 
 
3.1 Evidentiranje prihodkov na kontih v razredu 7 
 
Pri izvajanju notranje revizije v Občini Radlje ob Dravi za leto 2019 je bil predmet pregleda 
pravilnost evidentiranja prihodkov na kontih v razredu 7 v skladu z EKN za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava v letu 2019. 
 
Tabela 6: Prihodki v obdobju od 01.01.2019 do 31.12.2019 
 

Postavka 
01.01.-31.12.2019 01.01.-31.12.2018 

Indeks 
v EUR 

v 
odstotkih 

v EUR 
v 

odstotkih 

1 2 3 4 5 (2)/(4)*100 

Prihodki      

Davčni prihodki 4.454.741 57 4.622.343 44 96 

Nedavčni prihodki 1.442.219 18 1.317.559 13 109 

Kapitalski prihodki 31.889 1 110.475 1 29 

Prejete donacija 13.800 - 4.750 - 290 

Transferni prihodki 1.886.550 24 4.366.575 42 43 

Skupaj prihodki 7.829.199 100 10.421.702 100 75 
 
 
Namen pregleda: 
 
- preveritev vsebinske pravilnosti evidentiranja ter izkazovanja prihodkov v letu 2019 v 

skladu z zakonodajo, 
- preveritev pravilnosti evidentiranja prihodkov v poslovnih knjigah (v pravilnih zneskih in 

na pravilne konte). 
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Cilj preveritve: 
 
- upoštevanje določil Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 

uporabnike in druge osebe javnega prava, 
- upoštevanje določil Pravilnika o računovodstvu Občine Radlje ob Dravi, 
- pravilnost realiziranih prihodkov glede na izvirno dokumentacijo, 
- preveritev, ali so prihodki iz vzorca kontrole knjiženi v pravilnih zneskih. 
 
 
Pravna podlaga: 
 
- Zakon o financiranju občin – ZFO-1 (Ur. list RS, št. 123/06, s spremembami), 

- Zakon o računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/99, s spremembami), 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Ur. list RS, št. 112/09, s spremembami), 

- Pravilnik o računovodstvu Občine Radlje ob Dravi (župan, 30.04.2008), 
- Slovenski računovodski standardi 2016 (Ur. list RS, 95/15, s spremembami). 

 
 
Pregledana je bila naslednja dokumentacija: 
 
- kartice kontov, iz katerih so izbrani po nestatističnem sistemu dokumenti za kontrolo: 

- 70002000 Dohodnina, 
- 70470000 Taksa za obremenjevanje vode, 
- 71030103 Prihodki od najemnin – MPIK, 
- 71419992 Drugi nedavčni prihodki – Prevozi DRI, 
- 74130101 Prihodki EU - Kohezija 2014-2020 Oskrba s pitno vodo, 

- dokumentacija, ki je podlaga za prihodek, 
- izpisek iz UJP na dan plačila, 
- knjiženje prihodka. 
 
 
Ugotovitve: 
 
Preverili smo naključno izbrana nakazila občini v letu 2019. 
 
Največji del prihodkov občine zagotavljata dohodnina in prihodki EU – Kohezija 2014-2020 – 
Oskrba s pitno vodo. Medtem ko so vsi drugi viri občin zbrani po ozemeljskem načelu, se 
dohodnina kot največji lastni vir občin deli po posebnem sistemu, ki temelji na solidarnosti med 
občinami.  
 
70002000 – Dohodnina (3.902.142 EUR) 
Dohodnina pripada občinam na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)4. V 6. členu je 
določeno, da so vir financiranja občin prihodki od 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem 
letu pred letom, za katero se izračuna skupna primerna poraba občin. Če so z zakonom določeni 
prihodki od dohodnine v občini manjši od primernega obsega sredstev za financiranje primerne 
porabe, je upravičena do solidarnostne izravnave. Ministrstvo izvrši nakazilo na podračun 
javnofinančnih prihodkov »Dohodnina – občinski vir« vsako sredo oziroma naslednji delovni 

 
4 Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 
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dan, če sreda ni delovni dan. Na osnovi Uredbe o načinu nakazovanja dohodnine občinam5  
pripravi Ministrstvo za finance izračun nakazil dohodnine, ki pripada občinam na podlagi 
zakona, ki ureja financiranje občin. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A)6 v 6. členu določa, da za 
leto 2019 znaša povprečnina 573,50 EUR. Izračun primerne porabe občin, dohodnine in 
finančne izravnave za leto 2019 temelji na podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, 
dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, kot to določa 13. člen ZFO-1, ter 
dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1. Razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam, 
ne zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev, zato bodo določene občine v letu 2019 
upravičena do finančne izravnave iz državnega proračuna. Ministrstvo za finance je izračunalo 
na osnovi podatkov za vse občine primerni obseg (Občina Radlje ob Dravi 4.022.199 EUR), 
dohodnina za Občino Radlje ob Dravi 3.902.142 EUR in finančna izravnava za Občino Radlje 
ob Dravi 120.057 EUR.  
 
Iz pregleda finančne kartice je razvidno, da je bilo izvršenih 51 nakazil po 75.041 EUR in zadnje 
nakazilo 27.12.2019 v znesku 75.051 EUR. Dohodnina je bila nakazana v znesku izračuna 
Ministrstva za finance. 
 
700470000 – Taksa za obremenjevanje okolja (85.591 EUR) 
Okoljske dajatve so nacionalne dajatve. Zavezanci oziroma plačniki okoljskih dajatev so osebe 
s sedežem v Republiki Sloveniji. Finančna uprava Republike Slovenije je pristojna za nadzor 
nad izvajanjem osmih uredb o okoljskih dajatvah, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela 
na podlagi 112. in 113. člena Zakona o varstvu okolja. Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. list RS, št. 80/12 in 98/15) določa, 
da dajatev pripada občinam. Okoljsko dajatev pobira Finančna uprava Republike Slovenije v 
skladu s predpisi, ki urejajo finančno upravo in izvaja nakazila prejemnikom/občinam. 
 
Nakazilo na račun občine pri UJP: Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja – odpadne vode: 
dne 30.09.2019 v znesku 7.069 EUR in dne 31.12.2019 v znesku 7.069 EUR.  
 
71030103 Prihodki od najemnin – MPIK (22.557 EUR) 
Preverili smo prihodke od najemnin po pogodbi za prostore policijske postaje v Radljah ob 
Dravi. Občina Radlje ob Dravi in Ministrstvo za notranje zadeve sta podpisala 08.01.2018 
pogodbo o najemu opremljenih poslovnih prostorov v delu stavbe na Mariborski cesti 30A. 
Pogodba je sklenjena za nedoločen čas z odpovednim rokom 1 (enega) leta. Mesečna najemnina 
znaša 2.022,47 EUR mesečno. V letu 2019 je bilo nakazano 11 obrokov v pogodbenih zneskih 
v skupni vrednosti 24.270 EUR. 
 
71419992 Drugi nedavčni prihodki – Prevozi DRI (13.392 EUR) 
Občina Radlje ob Dravi je izdala podjetju NOMAGO, d.o.o., Ljubljana dva zahtevka po 
pogodbi št. 430-0004/2016-10 za vračilo neupravičeno zaračunanih dodatnih 25 km dnevno za 
prevoz otrok v šolo, ki so bili zaračunani zaradi obvoza, kot posledica popolne zapore mostu 
čez reko Dravo v Vuhredu in sicer za obdobje januar – junij 2019 v znesku 7.275 EUR brez 
DDV in 6.117 EUR brez DDV, skladno s prilogo (specifikacijo po mesecih).  
Zahtevka sta bila pobotana z obveznostmi za prevoze otrok v šolo. 
 
 

 
5 Uradni list RS, št. 123/08 
6 Uradni list RS, št. 83/18 
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74130101 Prihodki EU - Kohezija 2014-2020 Oskrba s pitno vodo (1.262.143 EUR) 
Občine Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka so podpisale 28.10.2011 
Medobčinsko pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri projektu Oskrba s pitno vodo v porečju 
Drave (3. sklop). Po pogodbi bo nosilna občina za izvedbo projekta Občina Dravograd. Občina 
Radlje ob Dravi bo sofinancirala 23,36 % investicije. Občine so podpisale 02.02.2012 Aneks 
št. 1 h gornji pogodbi, na osnovi katerega je določeno, da imenuje vsaka občina svojega 
predstavnika, ki sodeluje pri pripravi javnih razpisov in vseh skupnih aktivnosti pri izvedbi 
projekta; Občina Dravograd skrbi za ustrezno obveščanje občin podpisnic o poteku in 
posameznih fazah projekta. Z Aneksom št. 2 (24.06.2016) so spremenjeni deleži ocenjenih višin 
gradbenih del za posamezno občino (Občina Radlje ob Dravi 28,29 %); občine podpisnice bodo 
zagotavljale druge z investicijo povezane stroške in povečan obseg del in nalog vodje projekta 
ter sofinanciranje zaposlitve pomočnika vodje projekta od 01.03.2016 do 28.02.2018 v istem 
deležu. Z Aneksom št. 3 št. 430-0014/2011-3 (07.09.2017) so spremenjeni deleži sofinanciranja 
(Občina Radlje ob Dravi 28,29 EUR, in za delež storitve koordinacije 33,14 %). Z Aneksom št. 
4 (28.02.2018) je določen povečan obseg del in nalog vodje projekta ter sofinanciranju 
zaposlitve na delovnem mestu pomočnik vodje projekta od 01.03.2016 do 30.04. 2019. 
 
Leta 2016 sta podpisala Ministrstvo za okolje in prostor in Občina Dravograd Pogodbo o 
sofinanciranju za operacijo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 
programskem obdobju 2014-2020. Predmet pogodbe je Izvedba projekta Oskrba s pitno vodo 
v porečju Drave – 3. sklop. Pogodbena vrednost znaša 39.953.925 EUR brez DDV (48.743.789 
EUR z DDV). Od tega znaša vrednost upravičenih stroškov 34.444.479 EUR; 85 % tega zneska 
ali 29.277.637 EUR bo financirano iz namenskih sredstev EU, Vlaganje v vodni in sektor-Pitna 
voda; 15 % ali 5.166.642 EUR bo slovenska udeležba.  
 
Evidenco o izvajani investiciji vodi Občina Dravograd in pošilja ostalim občinam obračune, 
katerim so priloženi računi izvajalcev, in izračuni lastnega deleža občin (glede na višino 
neupravičenih stroškov po pogodbi, ki niso sofinancirani) ter sofinanciranja preostanka iz 
namenskih sredstev EU (85 %) in Republike Slovenije (15 %). Občina Radlje ob Dravi knjiži 
vse zahtevke Občine Dravograd kot investicijski odhodek; za del, ki ga financirata EU in 
Republika Slovenija, pa izstavi Občini Dravograd zahtevek. Prihodek je evidentiran ob nakazilu 
sredstev. DDV je obračunan po 76. a členu Zakona o DDV (ZDDV-1)7 kot obrnjena davčna 
obveznost in ni predmet zahtevkov.  
 
Občine udeleženke so imenovale Projektni svet, v katerega so vključeni vsi župani; ter 
projektno skupino, kjer so vključeni predstavniki občin in nadzorni organ ter projektanti skupaj 
z izvajalcem. Sestajajo se enkrat tedensko. Skupaj z izvajalcem in nadzornim organom 
kontrolirajo izvršena dela in obračune. Nadzorni organ je PROJEKT, d.d., Nova Gorica. 
 
Izvršili smo kontrolo obračuna Občine Dravograd z dne 09.01.2019. Izvajalec del RIKO, d.o.o., 
Ljubljana, je zaračunal dela v vrednosti 412.040 EUR. Neto znesek situacije, ki se nanaša na 
Občino Radlje ob Dravi, znaša na osnovi zahtevka Občine Dravograd 136.380 EUR. Od tega 
zneska je financirano od EU 99.937 EUR in od Republike Slovenije 17.636 EUR. Ministrstvo 
je izvršilo kontrolo obračuna in upravičen znesek nakazalo Občini Dravograd. Občini Radlje 
ob Dravi je bil priznan znesek 89.944 EUR iz kohezijskega sklada EU in 15.872 EUR lastnih 
sredstev RS, skupaj 105.816 EUR. Kompenzacija v znesku 105.816 EUR je bila izvršena 
19.03.2019; za ta znesek je bil evidentiran transferni prihodek za prejeta sredstva iz državnega 
proračuna in Evropske unije ter delno pokrita obveznost do Občine Dravograd in investicijski 

 
7 Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19 
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odhodek (novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Razlika do zahtevka Občine Dravograd v 
znesku 30.564 EUR je upoštevana v nakazilu 29.05.2019 in je evidentirana kot investicijski 
odhodek. 
 
Prihodki za oskrbo s pitno vodo, doseženi iz namenskih sredstev EU in Republike Slovenije za 
Oskrbo s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop, so evidentirani v upravičenih zneskih, ki jih 
potrdi Ministrstvo za okolje in prostor in prekontrolira projektna skupina, ki so jo imenovale 
občine udeleženke v tem projektu. 
 
Vse kompenzacije in nakazila so izvršena na podlagi pogodb in druge ustrezne dokumentacije 
ter izdanih zahtevkov. 
 
 
3.2 Evidentiranja odhodkov in drugih izdatkov na kontih v razredu 4 
 
Predmet notranje revizije je bil pregled pravilnosti evidentiranja odhodkov in drugih izdatkov 
v razredu 4 v letu 2019 v skladu z EKN za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava. 
 
Tabela 7: Odhodki v obdobju od 01.01.2019 do 31.12.2019 
 

Postavka 
01.01.-31.12.2019 01.01.-31.12.2018 

Indeks 
v EUR 

v 
odstotkih 

v EUR 
v 

odstotkih 

1 2 3 4 5 (2)/(4)*100 

Odhodki        

Tekoči odhodki 2.130.601 26 1.844.891 18 115 

Tekoči transferi 2.642.508 33 2.642.869 26 99 

Investicijski odhodki 3.028.658 37 5.510.576 55 55 

Investicijski transferi 317.613 4 44.240 1 718 

Skupaj odhodki 8.119.380 100 10.042.576 100 81 
 
 
Namen pregleda: 
 
- preveritev vsebinske pravilnosti evidentiranja ter izkazovanja odhodkov in drugih izdatkov 

v letu 2019 v skladu z zakonodajo, 
- preveritev pravilnosti evidentiranja odhodkov v poslovnih knjigah (v pravilnih zneskih in 

na pravilne konte). 
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Cilj preveritve: 
 
- upoštevanje določil Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 

uporabnike in druge osebe javnega prava, 
- upoštevanje določil Pravilnika o računovodstvu Občine Radlje ob Dravi, 
- pravilnost realiziranih odhodkov in drugih izdatkov glede na izvirno dokumentacijo, 
- preveritev, ali so prejeti računi/zahtevki potrjeni od odgovornih oseb, 
- preveritev, ali so odhodki iz vzorca kontrole knjiženi na prave konte in v pravilnih 

zneskih. 
 
 
Pravna podlaga: 
 
- Zakon o računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/99, s spremembami), 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Ur. list RS, št. 112/09, s spremembami), 

- Pravilnik o vsebini in načinu evidentiranja odhodkov občinskih proračunov za financiranje 
skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Ur. list RS, št. 98/06 in 66/07), 

- Pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju 
sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske 
uprave (Ur. list RS, št. 66/07 in 36/18), 

- Pravilnik o računovodstvu Občine Radlje ob Dravi (župan, 30.04.2008), 
- Slovenski računovodski standardi 2016 (Ur. list RS, 95/15, s spremembami). 

 
 
Pregledana je bila naslednja dokumentacija: 
 
- kartice kontov, iz katerih so izbrani po nestatističnem sistemu dokumenti za kontrolo: 

- 40200900 Izdatki za reprezentanco, 
- 40219900 Drugi posebni material in storitve, 
- 41190800 Denarne nagrade in priznanja, 
- 41192100 Plačilo razlike med ceno programa v vrtcih, 
- 41200007 Športna društva po razpisu, 
- 41330221 ŠKTM Radlje – materialni stroški, 
- 42040131 Oskrba s pito vodo – Zg. Drava. 

- prejeti računi/zahtevki ter druga izvirna dokumentacija, na osnovi katere so bila izvršena 
plačila. 

 
 
Ugotovitve 
 
Preverili smo naključno izbrane stroške in odhodke v letu 2019 s področja tekočih odhodkov, 
tekočih transferov in investicijskih odhodkov. 
 
40200900 Izdatki za reprezentanco (2.773 EUR) 
Preverili smo račun dobavitelja Partner, d.o.o., Slovenj Gradec, št. 102-102-1900017 za 
opravljeno storitev dne 11.09.2019 – gostinske storitve v znesku 2.162 EUR brez DDV oz. 
2.411 EUR z DDV. Storitev je bila opravljena na podlagi izdane naročilnice za 151/2019 z dne 
06.09.2019 za pogostitev – položitev temeljnega kamna – Pro Silva). 
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40219900 Drugi posebni material in storitve (2.262 EUR) 
Pretežni del predstavlja dokončno poplačilo plačilo dobavitelju TIP Inženiring, d.o.o., Slovenj 
Gradec, za račun iz leta 2015 v vrednosti 2.000 EUR. Storitev je bila opravljena po ponudbeni 
vrednosti 19.718 EUR brez DDV oz. 24.057 EUR z DDV. Na računu piše pod vsebino 
»Zaračunavamo vam storitev po ponudbi št. 11019513«.  
Iz ostale dokumentacije je razvidno, da je izvajalec poslal občini v letu 2013 ponudbo št. 
11019513 za urejanje dokumentacije: pridobivanje služnosti, stavbne pravice, smernic, mnenj 
in soglasij za objekte na Dravi v okviru projekta Drava kot priložnost, v skupni vrednosti 19.718 
EUR brez DDV. Občina Radlje ob Dravi mu je plačevala storitve od leta 2017 do 2019, ko je 
bila obveznost dokončno odplačana.  
 
 
41190800 Denarne nagrade in priznanja (1.516 EUR) 
Preizkusili smo izplačilo največjega zneska 1.119 EUR. Na podlagi Odloka o občinskih 
priznanjih (MUV, št. 15/97, 30/97 in 18/04) in 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi je 
občinski svet na 7. redni seji, dne 01.07.2019 sprejel sklep, da se Borisu Gašperju podeli 
nagrada Občine Radlje ob Dravi za leto 2019. Župan je izdal ustrezen sklep. Nagrada je bila 
izplačana dne 27.09.2019 v znesku 1.119 EUR, to je povprečna mesečna neto plača. Dohodnina 
ni obračunana na osnovi 107. člena ZDoh-2, ker gre za nagrado za izjemne dosežke. 
 
41192100 Plačilo razlike med ceno programa v vrtcih (731.485 EUR) 
Na osnovi 28. člena Zakona o vrtcih8 zagotavljajo občine vrtcem iz proračuna sredstva v višini 
razlike med ceno programov in plačilom staršev. Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo 
starši skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče oziroma ima stalno 
prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev.  
 
Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, ki se 
financira iz občinskega proračuna. Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so 
zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega 
dohodkovnega razreda po lestvici (77 %). Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki 
Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok. 
 
Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o 
oprostitvi plačila vrtca za drugega in vsakega naslednjega otroka. Če pa se drugi ali vsak 
naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, odloči o tem s posebno odločbo. 
 
Izvršili smo kontrolo nakazila v mesecu novembru 2019 Osnovni šoli Radlje ob Dravi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Ur. list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – 

ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) 
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Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je sprejel na 3. redni seji dne 14.01.2019 sklep o cenah 
oskrbnin v vrtcu od 01.01.2019 do 31.12.2019 za: 

- 1. starostno obdobje v višini 469,28 EUR 
- 2. starostno obdobje v višini 367,89 EUR 
- poldnevni program 1. starostnega obdobja v višini 422,35 EUR 
- poldnevni program 2. starostnega obdobja v višini 331,10 EUR 
- kombinirani oddelek – dnevni v višini 408,78 EUR 
- kombinirani oddelek – poldnevni v višini 367,87 EUR 

Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih 
počitnic rezervirati mesto v vrtcu, plačajo za en mesec, ko je otrok odsoten, 30 % njim 
določenega zneska plačila. Določila veljajo samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno 
prebivališče v Občini Radlje ob Dravi.  
Ob najmanj enomesečni odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, so starši opravičeni plačila 
za čas odsotnosti ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil, vendar najdalj za dva meseca. Za 
čas, ko je otrok iz vrtca odsoten oz. vrtca ne obiskuje, se cena programa zniža za stroške 
neporabljenih živil. 
 
V sklepu manjka dnevna cena prehrane za odsotnost otrok v vrtcu. 
 
Priporočilo  
V sklepu o cenah oskrbnin v vrtcu mora biti vključen tudi dnevni znesek stroškov neporabljenih 
živil za dneve odsotnosti otrok v vrtcu. 
 
OŠ Radlje ob Dravi je izstavila občini račun za opravljene storitve v vrtcu za mesec september 
2019 v skupnem znesku 49.559 EUR. Na računu je specificiran znesek za plačilo razlike do 
ekonomske cene, poračuni za pretekli mesec, letni regres in odpravnino. Za doplačilo k ceni 
programa je priložen seznam otrok po skupinah in vseh elementih izračuna cene. Upoštevana 
je cena programov po sklepu občinskega sveta z dne 14.01.2019. Zahtevek je zmanjšan za 
stroške neporabljenih živil za dneve odsotnosti otrok v vrednosti 1,80 EUR na dan (za vsakega 
otroka je izračunan ustrezen odstotek, ki ga plačuje občina). Zahtevek je pravilno izstavljen in 
v celoti plačan.  
 
41200007 Športna društva po razpisu (61.443 EUR) 
Izvršili smo kontrolo razdeljenih sredstev športnim društvom na osnovi javnega razpisa. Župan 
Občine Radlje ob Dravi je objavil 28.03.2019 Javni razpis za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Radlje ob Dravi za leto 2019, ki ga bo občina sofinancirala iz občinskega 
proračuna. Znesek razpisanih sredstev je 52.595 EUR. Po odredbi župana z dne 23.12.2019 je 
se razdeli 30 (trideset) društvom v različnih zneskih po seznamu, skupaj 50.975 EUR. Nakazilo 
društvom je bilo izvršeno 23.12.2019 v istih vrednostih kot so v odredbi župana. 
 
41330221 ŠKTM Radlje – materialni stroški (114.748 EUR) 
Občina ima z Javnim zavodom ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi (v 
nadaljevanju ŠKTM) sklenjeno pogodbo o financiranju z dne 06.05.2019. Preverili smo plačila 
po treh zahtevkih ŠKTM. 
 
ŠKTM Radlje ob Dravi - zahtevek št. 286-2019 – opravljene storitve v aprilu 2019, zahtevek 
za povračilo stroškov (drugi športni objekti) v znesku 1.177 EUR. Priloga k zahtevku so kopije 
računov: 
- ADCO &DIXI, varovanje okolja, d.o.o., Maribor, storitev 01.04-30.04.2019, najem in 

vzdrževanje wc kabine v aprilu, 73 EUR z DDV; 
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- MARALD-MARSEL, d.o.o., Radlje ob Dravi, storitev 31.03.2019, valjanje stadiona, 183 
EUR z DDV, 

- JZ Kanalizacija in čistilna naprava Radlje ob Dravi, storitev 01.04.-30.04.2019, izvršena 
dela na urbanem kolesarskem parku, 653 EUR z DDV, 

- JZ Kanalizacija in čistilna naprava Radlje ob Dravi, storitev 01.04.-30.04.2019, popravilo 
igral, 268 EUR z DDV. 

 
ŠKTM Radlje ob Dravi - zahtevek št. 349-2019 – opravljene storitve v maju 2019 (izdan 
20.06.2019), zahtevek za povračilo stroškov (drugi športni objekti) v znesku 4.710 EUR. 
Priloga k zahtevku so kopije računov: 
- MODUS Svetovanje, Slavko Rudolf, s.p., IG, storitev 23.06.2019, pregled otroških igrišč 

in Trim steze v občini Radlje, 2.123 EUR z DDV, 
- PLANŠPORT, d.o.o., Celje, storitev 12.06.2019, letno vzdrževanje igrišča z umetno travo, 

2.514 EUR z DDV, 
- ADCO &DIXI, varovanje okolja, d.o.o., Maribor, storitev 01.05-31.05.2019, najem in 

vzdrževanje wc kabine v maju, 73 EUR z DDV. 
 
ŠKTM Radlje ob Dravi - zahtevek št. 401-2019 – opravljene storitve v juniju 2019, zahtevek 
za povračilo stroškov (drugi športni objekti) v znesku 73 EUR. Priloga k zahtevku je kopija 
računa: 
- ADCO &DIXI, varovanje okolja, d.o.o., Maribor, storitev 01.06.-30.06.2019, najem in 

vzdrževanje wc kabine v juniju, 73 EUR z DDV. 
 
Za vse zahtevke so priloženi dokumenti, ki potrjujejo, da so bile dobave opravljene. Izstavljeni 
so v zneskih, ki so enaki seštevkom prilog izvirnih dokumentov. Nakazila se ujemajo z 
zahtevki. 
 
42040131 Oskrba s pitno vodo – Zg. Drava (1.689.732 EUR) 
Investicijski odhodki za oskrbo s pitno vodo – Zg. Drava so neposredno povezani s prihodki od 
državnega proračuna in sredstev proračuna Evropske unije. Investicijo izvaja Občina 
Dravograd na osnovi pogodbe iz leta 2011 z občinami Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in 
Podvelka. Občina Dravograd je sklenila z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za okolje in 
prostor, leta 2016 Pogodbo o sofinanciranju za operacijo Operativnega programa izvajanja 
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 » Izvedba projekta Oskrba s 
pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop«. 
 
Predmet notranje revizije so bili prihodki in odhodki iz tega naslova. Podroben opis ugotovitev 
je v tem poročilu v točki 3.1 Evidentiranje prihodkov na kontih v razredu 7, konto 74130101 
Prihodki EU - Kohezija 2014-2020 Oskrba s pitno vodo (1.262.143 EUR).  
 
Izvršili smo navzkrižno kontrolo prihodkov in stroškov po zahtevku/bremepisu Občine 
Dravograd z dne 09.01.2019 v vrednosti 136.380 EUR. Obračun je pregledala in potrdila 
projektna skupina. Bremepis je knjižen kot neplačani investicijski odhodki in obveznost do 
Občine Dravograd. Stroški so knjiženi v skupnem znesku kompenzacije prihodkov in stroškov 
dne 19.03.2020. 
 
Stroški za oskrbo pitno vodo – Zg. Drava so evidentirani na osnovi kompenzacij in nakazil po 
obračunih Občine Dravograd, ki jih kontrolira projektna skupina. 
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3.3 Preveritev prerazporeditev med proračunskimi postavkami 
 
V 38. členu ZJF je določeno, da proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod 
pogoji in na način, ki jih določa ta zakon in zakon o izvrševanju državnega proračuna, oziroma 
odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, upoštevaje strukturo predloga proračuna. Vlada 
oziroma župan mora o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poročati Državnemu zboru 
oziroma občinskemu svetu. Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, 
računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno. 
 
Odlok o proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 2019 določa v 6. členu, da so osnova za 
razporejanje sredstev programi dela organa oziroma drugih uporabnikov proračuna. Če se med 
letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost organa oziroma uporabnika proračuna, 
se mu sorazmerno zmanjša oziroma poveča obseg sredstev. Povečanje posamezne postavke 
proračuna je možno na račun ustreznega zmanjšanja druge postavke znotraj istega namena 
oziroma uporabnika. Župan po preteku polletja in konec leta poroča občinskemu svetu o 
veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji. 
 
 
Namen pregleda: 
 
- preveritev pravilnosti prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami po sklepu 

župana, 
- ali so prerazporeditve pravilno upoštevane v veljavnem proračunu za leto 2019, 
- ali je župan o prerazporeditvah poročal občinskemu svetu. 
 
 
Cilj preveritve: 
 
- upoštevanje Zakon o javnih financah, 
- upoštevanje Statuta Občine Radlje ob Dravi, 
- upoštevanje Odloka o proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 2019, 
- upoštevanje Pravilnika o računovodstvu Občine Radlje ob Dravi, 
- pravilnost evidentiranja v poslovnih knjigah občine. 
 
 
Pravna podlaga: 
 
- Odlok o proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 2019 (MUV, št. 3/2019), 
- Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2019 (MUV, št. 5/19), 
- Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2019 (MUV, št. 18/19), 
- Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2019 (MUV, št. 24/19), 
- Statut Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/16, 35/17), 
- Pravilnik o računovodstvu Občine Radlje ob Dravi (župan, 30.04.2008), 
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11, s spremembami), 
- Sklep št. 410-001/04 o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami 

znotraj programa (župan, 31.12.2019).  
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Pregledana je bila naslednja dokumentacija: 
 
Predmet pregleda je bila ustreznost prerazporeditev med proračunskimi postavkami po sklepu 
župana glede na proračun za leto 2019 in njihovo upoštevanje v veljavnem proračunu. 
 
Župan je izdal 31.12.2019 na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11, 
s spremembami) in Odloka o proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 2019 (MUV, št. 35/17, 
27/18) sklep št. 410-0001/04 o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami 
znotraj programa.  
 
Pregled prerazporeditev porabe med proračunskimi postavkami v letu 2019: 
 

Odhodki po 
namenih 

Proračunska postavka Povečanje 
v EUR 

Proračunska postavka Zmanjšanje 
v EUR 

01 Politični sistem 0001016 Podžupani 25,92 0001017 Protokol 25,92 

Skupaj  25,92  25,92 
06 Lokalna 
samouprava 

0006015 Prevozi na delo 
občinska uprava 
0006021 Tekoče vzdrževanje 
prostorov in opreme 

 
474,87 

 
3.936,04 

0006011 Plače občinska uprava 
0006028 Inv. in inv. vzdrž. 
druge obč. stavbe 
0006022 Nakup opreme 
občinska uprava 

474,87 
 

2.420,16 
 

1.515,88 
Skupaj  4.410,91  4.410,91 

07 Obramba in 
ukrepi ob izrednih 
dogodkih 

0007009 Regijski poligon za 
gasilce 

562,42 0007008 Gradnja gasilskega 
doma 
0007002 Opremljanje enot 
civilne zaščite 

 
24,05 

 
538,37 

Skupaj  562,42  562,42 
11 Kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
komunikacije 

011023 Center sonaravnega 
in trajnostn. gospodarjenja z 
gozdovi 

 
 

1.770,35 

0011011 Podpora delov. društ. 
s podr. kmet. in razv. podeželja 
0110131 Vzdrževanje 
občinskih sadovnjakov 

 
1.220,75 

 
549,60 

Skupaj  1.770,35  1.770,35 
13 Promet, promet. 
infrastruktura in 
komunikacije 

0013020 Vzdržev. lokalnih 
cest in razvoja podeželja 
0130381 Avtobusne postaja 

 
9.463,30 
4.437,14 

13022 Urejanje javnih površin 13.900,44 

Skupaj  13.900,44  13.900,44 
15 Varovanje 
okolja in naravne 
dediščine 

0015001 Kocerod – 
najemnine in storitve 
0015038 Komunalna uredit. 
stanov. gradnje na Hmelini 
0015040 Odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda 

 
73,19 

 
1.884,01 

 
1,75 

15020 Sanacija odlagališč 
odpadkov 

 
1.958,95 

Skupaj  1.958,95  1.958,95 
16 Prostorsko 
planiranje in 
stanovanjsko 
komunalno 
dejavnost 

016034 Vzdrž. šport. 
objektov 
0016045 Ostala komunala 
0016046 JP Kanalizacija in 
čist. naprava Radlje 
0016029 Nakup zemljišč 
0160332 Vzd.grobnice 
Zupanc 
0160431 Trav. površ. za vad 

 
1.949,61 
1.644,82 

 
174,12 

5.378,42 
 

2,27 
0,02 

0016054 Upravljanje stanovanj 9.149,26 

Skupaj  9.149,26  9.149,26 
18 Kultura, šport in 
nevladne 
organizacije 

0018038 Knjižnica 
materialni stroški 

 
4.540,00 

 

0018018 Sadjarski center 
0018030 Knjižnica plače 

2.000,00 
1.062,06 

 



   
19 

0018041 Sklad ljub. kulture 
sofinanciranje 
0018044 Programi kulturnih 
društev 
0018050 Športni programi 

319,61 
 

1.983,45 
8.847,90 

0018033 Knjižnica prehrana in 
prevoz zap. 
0018046 Prireditve ob 
občinskem prazniku 
0180437 Druge prireditve 
0180432 Otrokom prijazno 
Unicef. mesto 
0180433 Starosti prijazna obč. 
0180435 Marenberški 
mladinski lokalni svet 
0180439 Prostovoljstvu 
prijazna občina 
0018017 Vzpostavitev skup. 
prom. prostora kot eksp. prom. 
ured. na ob. Cerkv. trga Radlje 

 
300,98 

 
93,82 

1.772,30 
 

376,35 
6.285,79 

 
588,83 

 
139,00 

 
 

3.071,83 
Skupaj  15.690,96  15.690,96 

19 Izobraževanje 0019053 MKC s hotelom 
Radlje 
0019054 ŠKTM-Športna 
dvorana 
0019064 Štipendije 

 
8.190,22 

 
1.468,16 

180,36 

0019055 ŠKTM Vzdrž. 
športnih objektov 
0019057 ŠKTM Tur. TIC 
0190620 SŠ Gimnazija Ravne 
projekt MRK 
0019062 Regresiranje prevozov 
učencev 

 
6.138,50 
1.000,00 

 
354,62 

 
2.345,62 

Skupaj  9.838,74  9.838,74 
20 Socialno varstvo 0020040 Fin. družin. pomoč. 

0020041 Zavod. oskrbnine 
1.253,93 

20.888,37 
0020042 Pomoč na domu 22.142,30 

Skupaj  22.142,30  22.142,30 

 
 
Ugotovitve: 
 
Župan občine je odredil prerazporeditve pravic porabe med proračunskimi postavkami glavnih 
programov, podprogramov in v okviru istih podprogramov. Prerazporeditve so izvršene v 
skladu s 6. členom Odloka o proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 2019. V veljavnem 
proračunu je upoštevan Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2019, 
povečan oziroma zmanjšan za prerazporeditve po sklepu župana. Župan je poročal o 
prerazporeditvah občinskemu svetu v gradivu za obravnavo zaključnega računa proračuna 
Občine Radlje ob Dravi za leto 2019. 
 
 
3.4 Preveritev financiranja izvajanja pomoči na domu 
 
V okviru rednega izvajanja notranje revizije v Občini Radlje ob Dravi za leto 2019 je bil 
predmet pregleda ustreznost financiranje izvajanja pomoči na domu v letu 2019. 

 
Namen pregleda: 
 
- preveritev financiranja izvajanja pomoči na domu v letu 2019 skladno z zakonodajo, 
- preveritev pravilnosti evidentiranja ter izkazovanja odhodkov v poslovnih knjigah ter 
- spremljanja namenske porabe proračunskih sredstev. 
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Pomoč družini na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge 
pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne 
morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanje 
nimajo možnosti. 
 
Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj 
za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v 
drugi organizirani obliki. 
 
Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega: 
a) gospodinjsko pomoč, 
b) pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih in 
c) pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. 
 
Pomoč družini na domu izvajajo v okviru mreže javne službe javni socialnovarstveni zavodi 
ter druge pravne in fizične osebe, ki pridobijo koncesijo na javnem razpisu. Koncesijo za 
storitev pomoč družini na domu podeljujejo občine, ki so tudi zadolžene za organizacijo, 
razvoj in financiranje te storitve v okviru mreže javne službe. Občina se torej lahko odloči, da 
bo storitev v okviru mreže javne službe izvajal javni socialnovarstveni zavod, lahko pa objavi 
javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje pomoči na domu za druge pravne ali fizične 
osebe. Če se storitev izvaja v okviru mreže javne službe, bo del celotnih stroškov storitve 
(najmanj 50 %) financirala občina, del pa uporabniki.  
 
Socialno oskrbo na domu izvajajo strokovni delavci in oskrbovalci, ki so ustrezno usposobljeni 
oz. imajo opravljeno izobraževanje za socialne oskrbovalce na domu. 
 
Cena storitve se oblikuje na podlagi določb Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev in ne more biti tržna.  
 
Cena ure socialne oskrbe je odvisna od tega, v kateri občini ima uporabnik bivališče (višina 
subvencije občin se razlikuje. V primeru, da je materialno stanje uporabnika tako, da sam 
storitve ne zmore plačevati, se lahko obrne na pristojni Center za socialno delo in poda vlogo 
za oprostitev plačila storitve. Oprostitev je lahko delna ali v celoti. V primeru oprostitve občina, 
v kateri ima uporabnik stalno bivališče, delno ali v celoti plačuje tudi delež, ki bi ga sicer plačal 
uporabnik. 
 
Praviloma obstajata torej dva vira, iz katerih se krijejo stroški pomoči na domu: prispevki 
uporabnikov in zavezancev ter občinska sredstva. 
 
Upravičenci pomoči na domu (PND) so lahko: 

- osebe starejše od 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost niso sposobni 
za popolno samostojno življenje, v zadostnem obsegu pa tega ne zmorejo niti sosedje ali 
svojci, 

- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje 
večine življenjskih funkcij, 

- kronično bolne osebe z dolgotrajnimi okvarami v zdravju, 
- hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali duševnem razvoju in ni vključen 

v organizirane oblike varstva. 
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PND, vrsto pomoči in njen obseg se prilagodi potrebam posameznega upravičenca. Morebitni 
uporabniki so upravičeni do storitve pomoči na domu, če obstaja potreba po vsaj dveh sklopih 
opravil. PND je strokovno voden proces, v katerem sodelujejo vodja/koordinator storitve, 
upravičenec, ključni svojci, morebitni prostovoljci, direktor in oskrbovalke. 
 
Socialna oskrba na domu je organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodeluje strokovni 
delavec, strokovni sodelavec, neposredni izvajalec oskrbe, upravičenec, ter ključni ali 
odgovorni družinski člani. Storitev se prične na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega 
zastopnika in vsebuje dva dela. Prvi del predstavlja ugotavljanje upravičenosti do storitve, 
pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje 
ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino. 
Drugi del storitve zajema vodenje storitve, koordinacijo izvajalcev in njihovo usmerjanje, 
sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah 
upravičencev ter neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah 
in v dogovorjenem obsegu. 
 
 
Cilj preveritve: 
 
- upoštevanje določil Zakona o socialnem varstvu glede zagotavljanja javne službe za 

socialno varstveno storitev pomoč družini na domu v Občini Radlje ob Dravi v letu 2019, 
- ali so v proračunu 2019 zagotovljena sredstva na PP 20049003 – Socialno varstvo starih, 

SN 0020042 - Pomoč na domu, 
- preveritev mesečnih poročil izvajalca, 
- pravilnost zaračunavanja storitev izvajalca skladno s pogodbo o financiranju nalog 

(izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu) za leto 2019, sklenjene med 
Občino Radlje ob Dravi ter izvajalcem, 

- pravilnost evidentiranja v poslovnih knjigah občine ter  
- spremljanje namenske porabe sredstev. 
 
 
Pravna podlaga: 
 
- Odlok o proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 2019 (MUV, št. 3/2019), 
- Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2019 (MUV, št. 5/2019), 
- Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2019 (MUV, št. 18/2019), 
- Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2019 (MUV, št. 24/2019), 
- Statut Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/2016, 35/2017), 
- Zakon o socialnem varstvu (ZSV) (Ur. list RS, št. 3/07, s spremembami), 
- Pogodba o financiranju nalog Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi v letu 2019 (storitev 

pomoči družini na domu), sklenjeno med Občino Radlje ob Dravi in izvajalcem storitve z 
dne 13.03.2019, za obdobje od 01.01.2019 do 31.12.2019, 

- Sklep občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi za predlagano ceno storitve pomoči na 
domu (3. seja dne 14.01.2019). 
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Pregledana je bila naslednja dokumentacija: 
 
- Pogodba o financiranju nalog Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi v letu 2019 (storitev 

pomoči družini na domu), sklenjeno med Občino Radlje ob Dravi in izvajalcem storitve z 
dne 13.03.2019, za obdobje od 01.01.2019 do 31.12.2019, 

- konto kartica 40230100 – Vzdrževanje in popravila vozil, 
- dokumentacija, ki je podlaga za izplačilo podaljšanja registracije vozila, 
- konto kartica 41199905 – Pomoč na domu ostarelim, 
- dokumentacija, ki je podlaga za izplačila za mesec oktober 2019 (prejeti zahtevek s 

priloženim mesečnim poročilom) ter 
- letno poročilo izvajalca o izvajanju storitev pomoči družini na domu v letu 2019 v Občini 

Radlje ob Dravi. 
 
Ugotovitve: 
 
Z Odlokom o proračunu in vključenimi rebalansi Občine Radlje ob Dravi za leto 2019 je občina 
v bilanci prihodkov in odhodkov na PP 20049003 – Socialno varstvo starih (SN 0020042) v 
okviru konta 4023 – Prevozni stroški in storitve zagotovila 1.613,57 EUR in v okviru konta 
4119 – Drugi transferi posameznikom 120.179,48 EUR, skupaj 121.793,05 EUR za 
financiranje pomoči na domu. Realizirano je bilo v višini 96 %. 
Pregled načrtovanih in porabljenih sredstev je prikazan v spodnji tabeli: 
 

 
V pogodbi, ki jo je občina sklenila z JZ ŠKTM Radlje ob Dravi za storitev pomoči družini na 
domu za leto 2019, je skupna cena storitve 16,47 EUR/uro in je skladna s ceno, ki je bila 
določena s sklepom občinskega sveta z dne 14.01.2019. 
 
Preverili smo zahtevek  ŠKTM št. 608-2019 za opravljene storitve pomoči na domu za mesec 
oktober 2019. Zahtevek je v skupnem znesku 13.098,61 EUR. Priložen je seznam uporabnikov, 
število opravljenih ur za posameznega uporabnika in obračun ur (cena storitve oskrbe, cena za 
uporabnika, plačilo občine, oprostitev po odločbi, plačilo uporabnika), ki ga pripravi 
vodja/koordinator storitve pomoči na domu. V oktobru je koristilo storitev pomoči na domu 41 
upravičencev, skupaj je bilo opravljenih 923 ur. Skupna cena storitve oskrbe znaša 15,96 
EUR/uro (za vodenje in koordiniranje v višini 1,01 EUR/uro in za izvajanje neposredne oskrbe 
v višini 14,95 EUR/uro; skupaj 15,96 EUR/uro. Na zahtevku je vključen znesek za strokovno 
pripravo v znesku 470,73 EUR; sklep občinskega sveta z dne 14.01.2019 navaja trenutni znesek 
za strokovno pripravo v višini 380,83 EUR, po pojasnilu strokovne službe je strokovna priprava 
izračunana na podlagi efektivnih ur.  
 

Pregled planiranih sredstev in realizacije za izvajanje pomoči na 
domu v letu 2019   
     

Naziv proračunske postavke 

Planirana 
sredstva za leto 

2019 
Realizirano v 

letu 2019 Indeks 
PP 20049003 – Socialno varstvo starih 
     SN 0020042 – Pomoč na domu 121.793 116.963 96 

        Konto 4023 – Prevozni stroški 1.614 210 13 

        Konto 4119 – Drugi transferi posameznikom 120.179 116.753 97 
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Za dva upravičenca smo preverili skladnost obračuna z odločbami Centra za socialno delo z 
dne 14.09.2019. Oba upravičenca sta 100 % oproščena plačila prispevkov za storitve pomoči 
na domu, ker nimata prihodkov v višini meje socialne varnosti. Izvajalec ima vzpostavljeno 
evidenco opravljenih ur oskrbovalcev po dnevnih za vsakega uporabnika. 
 
Po pojasnilu strokovne službe ima JZ ŠKTM za dejavnost opravljanja pomoči na domu 
brezplačno v uporabi vozila, ki so v lasti Občine Radlje ob Dravi. Za potrebe storitve pomoči 
na domu so v JZ ŠKTM uporabljali tri službena vozila in eno električno vozilo Občine Radlje 
ob Dravi, ostale oskrbovalke so po potrebi uporabljale lastna vozila. 
 
Na osnovi preveritve financiranja izvajanja pomoči na domu v letu 2019 ugotavljamo naslednje: 
- občina zagotavlja socialno varstveno storitev pomoč družini na domu skladno z 2. 

odstavkom 43. člena ZSV, mrežo javne službe za pomoč družini na domu zagotavlja na 
osnovi pogodbe o financiranju nalog javnega zavoda za storitev pomoči na domu v letu 
2019, 

- s sklepom občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi na 3. seji dne 14.01.2019 je bila 
potrjena predlagana cena storitve pomoči na domu: 

- za strokovno pripravo v višini 0,51 EUR/uro oz. trenutno 380,83 EUR na mesec, 
- za vodenje in koordiniranje v višini 1,01 EUR/uro, katere plača 50 % občina, 50 % 

uporabniki, 
- za izvajanje neposredne oskrbe v višini 14,95 EUR/uro, katere plača 50 % občina, 50 

% uporabniki, 
- skupna cena storitve pomoč družini na domu v višini 16,47 EUR/uro, 
- višina subvencije cene socialno varstvenih storitev pomoči na domu tako, da uporabnik 

plača 2,5 EUR/uro, Občina Radlje ob Dravi pa za neposredno socialno oskrbo prispeva 
13,97 EUR/uro oz. pokriva 84,82 % cene storitve, 

- v Občini Radlje ob Dravi je bilo v letu 2019 v povprečju 36 uporabnikov na mesec, ki so 
koristili storitev pomoč na domu. Skupaj je bilo opravljenih 9.911 ur pomoči na domu oz. 
povprečno 826 ur na mesec. Na dan 31.12.2019 je bilo število uporabnikov 38, 

- izvajalec je mesečno pripravil obračun za opravljeno storitev (skladno s 6. členom 
pogodbe) ter priložil poimensko specifikacijo po upravičencih s skupnim številom 
opravljenih ur in izračunom deleža plačil uporabnikov storitev ter subvencije in doplačila 
občine, 

- izvajalec je za leto 2019 predložil letno vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju storitve 
pomoč družini na domu, 

- evidentiranje odhodkov iz naslova financiranja pomoči na domu je vključeno v okviru 
konta 40230100 – vzdrževanje in popravila vozil in na kontu 41199905 – pomoč na domu 
ostarelim, pri čemer je zagotovljena skladnost podatkov analitičnih evidenc s podatki v 
izkazih zaključnega računa proračuna in ni ugotovljenih pomanjkljivosti. 

 
Na podlagi preverjenih kontrolnih postopkov ugotavljamo, da vzpostavljene notranje kontrole 
na področju pravilnosti financiranja izvajanja pomoči na domu ter pravilnosti evidentiranja v 
poslovnih knjigah delujejo v zadostni meri ustrezno, zanesljivo in uspešno in ni ugotovljenih 
nepravilnosti. 
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4 ZAKLJUČEK – SKLEPNA UGOTOVITEV 
 
Postopek opravljanja notranjega nadzora je potekal v skladu z Načrtom za izvajanje notranjega 
revidiranja zaključnega računa proračuna za leto 2019. 
 
S postopki preizkušanja delovanja notranjih kontrol v Občini Radlje ob Dravi delujemo v 
smislu odkrivanja šibkih točk sistema in odpravljanja oziroma izboljševanja le teh, z namenom, 
da se zagotovi poslovanje po zakonih, drugih predpisih in navodilih, ki jih sprejema vodstvo 
Občine Radlje ob Dravi. 
 
Opravljeni postopki pregleda so prvenstveno oblikovani tako, da bi nam omogočili dati vodstvu 
hitre, stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol ter priporočila za 
njihovo izboljšanje, z namenom, da se vzpostavi uspešen, učinkovit in gospodaren sistem 
notranjih kontrol. Možno je, da niso odkrite vse možne slabosti in pomanjkljivosti. Kljub temu 
poizkušamo uporabiti naše znanje in vam podajamo nekatere ugotovitve in predloge, za katere 
upamo, da bodo koristni pri vaših nadaljnjih odločitvah. 
 
 
 
                                                                        M – REVIZIJA IN SVETOVANJE, d.o.o. 
                                                                                              direktorica:  
                                                                                 Zdenka Habe, univ.dipl.ekon. 
                                                                                  državna notranja revizorka    
 

                                                 


