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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 in Odlokom o krajevnih skupnosti Občine
Radlje ob Dravi.
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.
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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.

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: 6.345
Površina: 94 km2
Naselij: 14
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SPLOŠNA OBRAZLOŽITEV K ZAKLJUČNEMU RAČUNU PRORAČUNA OBČINE
RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2014
Odlok o proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 2014 je bil sprejet na 25. redni seji
Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, dne 10. 2. 2014, objavljen v MUV, štev. 4/2014.
Rebalans proračuna Občine Radlje ob Dravi je bil sprejet na 27. redni seji občinskega sveta
Občine Radlje ob Dravi, dne 30. junija 2014, objavljen v MUV, štev. 15/2014 in 3. redni seji
15. december 2014 objavljen v MUV 19/14.
Zakon o financiranju občin (ZFO-1), objavljen v Uradnem listu RS, štev. 123/06, 101/2007odl. US, 57/2008, 94/2010-ZIU in 36/2011, 40/2012 - ZUJF uveljavlja način financiranja občin
in sicer določa način izračuna glavarine in finančne izravnave.
Elementi, ki vplivajo na njeno višino so: povprečnina, ki predstavlja na prebivalca v državi
ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Število
prebivalcev občine se upošteva po podatkih Statističnega urada RS, število prebivalcev
občine Radlje na dan 01.01.2012 je 6.345. Upoštevani so korekcijski faktorji: površina
občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in prebivalci starejši od
65 let.
Primerna poraba občine je izračunana kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine
in števila prebivalcev občine in znaša za leto 2014 3.786.903,00 €. V prvem koraku se
izračuna glavarina, ki je na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oziroma drugih
davkov, odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe občin. Glavarino
ugotovi Ministrstvo za finance po prej navedenih kriterijih. Občinam se tako prihodke iz
glavarine, izračunane na Ministrstvu za finance, kot odstopljena dohodnina, nakazuje vsako
sredo v tednu.
V primerjavi s preteklim letom so se povišali prihodki iz naslova dohodnine in so bili ocenjeni
in realizirani v višini 3.786.903,00 €. Občina Radlje je v letu 2014 ni prejela finančne
izravnave.
V letu 2014 so se v občinski proračun stekali še prihodki za financiranje primerne porabe:
prihodki po 21. členu ZFO, to so; davek na dediščine in darila, davek na dobitke od iger na
srečo, davek na promet nepremičnin, upravne takse, posebna taksa za uporabo igralnih
avtomatov zunaj igralnic.
Prihodki po 22. členu ZFO to so: davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča, krajevna turistična taksa, komunalne takse, komunalne pristojbine, odškodnine
zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda, odškodnine in nadomestila
za degradacijo in uzurpacijo prostora in onesnaževanja okolja, prihodki uprave in prihodki,
določeni z drugimi akti.
Po 25. členu ZFO obseg lastnih prihodkov za posamezno občino ugotovi ministrstvo,
pristojno za finance, v sodelovanju s posamezno občino in Davčno upravo RS. Pri izračunu se
upoštevajo stopnje davčnih in nedavčnih dajatev, ki so določene z zakonom. Če stopnje niso
določene z zakonom, se upošteva povprečna stopnja v državi. Predhodno naveden člen v
drugem odstavku po vrsti opredeljuje prihodke, ki se ne upoštevajo pri pripravi ocene lastnih
prihodkov občin. Iz navedenih razlogov pri oceni lastnih prihodkov, zato niso bili upoštevani
prihodki od: obresti od depozitov, najemnin za stanovanja in poslovne prostore, prodaje
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premoženja, drugih prihodkov od premoženja, vrnjenih depozitov, akreditivov in garantnih
pisem, nakupov in prodaje vrednostnih papirjev, komunalnih prispevkov, samoprispevka in
drugih prihodkov od občanov za sofinanciranje določenih nalog in obveznosti na lokalni
ravni.
Pri pripravi zaključnega računa za leto 2014 so bili upoštevani naslednji zakoni in pravni
predpisi:
- Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4), Uradni list RS, št.
11/2011, v nadaljevanju: ZJF,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ, Uradni list RS 40/2012,
- 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. 12/01, 10/06 in 8/07, 102/2010;
v nadaljevanju: Navodilo),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/2010, 104/2010 in 104/2011; v
nadaljevanju: Pravilnik o EKN),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/2002-ZJF-C; v nadaljevanju: ZR),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,
124/08, 58/2010, 60/2010 – popr. 104/2010 in 104/2011; v nadaljevanju: Pravilnik o
sestavljanju letnih poročil),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07,
112/09 in 58/2010),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in
58/2010),
- 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. 41/07, 81/09 in 95/2011) in
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema
enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09).
Občina je pripravila zaključni račun proračuna za preteklo leto in ga mora predložiti
Ministrstvu za finance in Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence (AJPES), ki ga
sestavljajo:
Izkaz prihodkov in odhodkov od 01.01.2014 do 31.12.2014
Bilanca stanja na dan 31.12.2014
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb od 01.01.2014 do 31.12.2014
Izkaz računa financiranja od 01.01.2014 do 31.12.2014
Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov 01.01.2014 do 31.12.2014
Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil od 01.01.2014 do 31.12.2014
Stanje in gibanje nepredmetnih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev od
01.01.2014 do 31.12.2014.
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POROČILO O REALIZACIJI ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2014
I. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI
Skupni prihodki proračuna za leto 2014 znašajo 13.354.433,27 € , kar je za 88 % več kot v
proračunu za leto 2013 in za 3 % manj prihodkov glede na predvidene prihodke leta
2014.
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.
Zap.
št. DAVČNI PRIHODKI
Dohodnina

Vrednost v €
3.786.903,00

1.
2.
3.
4.

Davki od premoženja
Davki na nepremičnine
Davki na premčnine
Davki na dediščine in darila
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

399.883,92
328.127,49
433,12
2.844,67
68.478,64

1.
2.
3.
4.
5.

Domačni davki
Davek na dobitek od iger na srečo
Takse za obremenjevanje vode
Turistična taksa
Občinske takse od pravnih, fizičnih oseb in zasebnikov
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

174.520,89
1.876,48
151.796,77
282,89
312,98
20.251,77

Drugi davki

33,53

SKUPAJ DAVČNI PRIHODKI

4.361.341,34

Davčni prihodki predstavljajo 33 % vseh prihodkov proračuna. Davčni prihodki so v
primerjavi z letom 2013 nižji za 0,9 % in višji za 0,8 % glede na predvidene davčne prihodke
za leto 2014.
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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, prihodki JP Kanalizacija in čist.naprava),
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 JP Kanalizacija in čistilna naprava Radlje).
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.

NEDAVČNI PRIHODKI
Prihodki od premoženja
Upravne takse in pristojbine
Globe in denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki

Vrednost v €
903.963,48
3.814,08
5.921,96
87.246,34
1.230.036,88

SKUPAJ NEDAVČNI PRIHODKI

2.230.982,74

Skupni nedavčni prihodki predstavljajo 17 % vseh prihodkov proračuna. Prihodki so v
primerjavi z letom 2013 višji za 69 % in nižji za 16 % glede na predvidene nedavčne
prihodke za leto 2014.

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

Zap.
št. KAPITALSKI PRIHODKI
1. Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Vrednost v €
326.397,00
106.871,26

SKUPAJ KAPITALSKI PRIHODKI

433.268,26

V primerjavi z letom 2013 so prihodki bistveno višji in za 8 % nižji glede na predvidene
kapitalske prihodke za leto 2014. V letu 2014 smo prejeli del kupnine za prodana zemljišča,
razliko neplačane kupnine smo predvideli v prihodkih proračuna za leto 2015.
PREJETE DONACIJE
Prejete donacije so prihodki iz naslova podarjenih denarnih sredstev.
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Zap.
št. PREJETE DONACIJE
1. Prejete donacije

Vrednost v €
20.500,00

SKUPAJ PREJETE DONACIJE

20.500,00

V primerjavi z letom 2013 so prihodki donacij višji za 25 %. Glede na predvidene prihodke iz
donacij za leto 2014 so prihodki višji za 31 %.
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.
1.
2.
3.
4.

TRANSFERNI PRIHODKI
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

Vrednost v €
781.180,41
89.800,94
3.010,77
5.434.348,81

SKUPAJ TRANSFERNI PRIHODKI

6.308.340,93

Skupni prihodki skupine predstavljajo 47 % prihodkov proračuna. V primerjavi z letom 2013
so prihodki bistveno višji in za 0,5 % višji glede na predvidene transferne prihodke za leto
2014.

11

V letu 2014 smo prejeli sredstva iz državnega proračuna in s sofinanciranjem iz EU in
kohezijskega sklada sredstva za naslednje projekte:
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.

Prejeta sredstva izza javnofinančnih institucij,
državnega proračuna in iz sredstev pproračuna Evropske unije
Požarna taksa
Varstvena in gojitvena dela
Prejeta sredstva državnega proračuna - Kocerod
Prejeta sredstva RS - kanalizacija
Prihodki za vzdrževanje gozdnih cest
Prejeta sredstva državnega proračuna -skupni občinski organ
Vračilo subvencije tržne najemnine
Prihodki ZD Radlje ob Dravi za energetsko sanacijo ZD Radlje
Prejeta sredstva Sredstva EU MPIK-2.faza
Strukturni skladi - Geološka tematska pot LAS MDD
Sredstva EU - Kolesarske poti
Sredstva EU - Energetska sanacija OŠ Remšnik
Sredstva EU - Kopalno jezero
Prihodki kohezijskih skladov - Kocerod
Prihodki kohezijskih skladov - kanalizacija
Prihodki kohezijskih skladov - energetska sanacija ZD Radlje

Vrednost v €
22.201,00
391,12
1.020,80
757.567,49
26.796,62
62.869,32
135,00
3.010,77
409.098,00
20.270,43
286.280,49
82.059,24
460.000,00
5.560,03
4.112.257,56
58.823,06

SKUPAJ

6.308.340,93

ODHODKI
Proračunski odhodki za leto 2014 so bili izvršeni v okviru sprejetega proračuna in rebalansa
proračuna za naloge in obveznosti primerne porabe in za ostale naloge. Na podlagi
sprejetega Sklepa o prerazporeditvi sredstev – virman proračuna, smo pripravili veljavni
proračun za leto 2014.
Odhodki za leto 2014 skupaj znašajo 13.731592,77 € in so za 89 % višji glede na odhodke leta
2013 in za 0,3 % nižji glede na veljavni proračun za leto 2014.

Tekoči odhodki znašajo 1.923.849,20 € in so za 2,1 % višji glede na odhodke leta 2013 in za
4,8 % višji glede na veljavni proračun leta 2014.
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,
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: splošna proračunska rezervacija.
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Tekoči transferi znašajo 2.567.483,61 € in so za 2 % višji glede na odhodke leta 2013 in za
5,6 % nižji glede na veljavni proračun leta 2014.
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 9.110.743,31 € in so bistveno višji glede na odhodke leta 2013
in za 0,3 % višji v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2014.
Porabljeni so bili za:
4202 – nakup opreme: nabava opreme občinske uprave in režijskega obrata;
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 129.525,65 € in so za 15 % nižji glede na odhodke leta 2013 in
enaki v primerjavi z veljavnim proračunom leta 2014.
Realizirani so bili:
4310 – investicijski transferi nepridobitnim organizacijam;
4311 – investicijski transferi javnim podjetjem in družbam;
4321 – investicijski transferi javnim skladom in agencijam;
4323 – investicijski transferi javnim zavodom.
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ODHODKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI – REALIZACIJA POSEBNEGA DELA
PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2014
01 POLITIČNI SISTEM
Področje proračunske porabe zajema dejavnost župana, podžupana, občinskega sveta ter
občinske volilne komisije. Dolgoročni cilji programa so kvalitetno izvajanje nalog v okviru
političnega sistema, zagotavljanje pogojev za uresničievanje volilne pravice in pravice
sodelovanja občanov pri odločanju. Glavni letni izvedbeni cilji so bili realizacija načrtovanih
aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema glede na sprejeti program dela
občinskega sveta, izvedba lokalnih volitev za župana, občinski svet in v svete krajevnih
skupnosti, izvajanje načrtovanih aktivnosti župana, ki mu jih nalagajo materialni predpisi.
Odhodki so bili realizirani vi višini 215.597,67 € in so v primerjavi z letom 2013 višji za 25,8 %.
01019001 Dejavnost občinskega sveta
Odhodki so realizirani v višini 19.279,98 €. Zajemajo odhodke sejnin občinskih svetnikov,
odborov, komisij in stroške izvedbe sej.
Zap.
št. Naziv proračunske postavke
1. Stroški sej občinskega sveta
2. Stroški odborov in komisij

Vrednost v €
14.729,51
4.550,47

01019002 Izvedba in nadzor volitev
Zajemajo odhodke financiranja političnih strank in volitev odhodki so realizirani v višini
26.650,57 €.
Zap.
št. Naziv proračunske postavke
1. Financiranje političnih strank
2. Volitve župana in občinski svet

Vrednost v €
9.794,52
16.856,05

01019003 Dejavnost župana in podžupanov
Odhodki so realizirani v višini 169.667,12 € in zajemajo odhodke za plačo župana in drugih
izdatkov župana, materialnih stroškov, reprezentance, protokola in odnosov z javnostmi ter
nadomestila za nepoklicno delo podžupanov.
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PP
1008
1016
1017

1018
1019

Dejavnost župana in podžupanov
Naziv proračunske postavke
Plače župana
Podžupani
Protokol
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
Izdatki za reprezentanco in hrano
Drugi splošni material in storitve
Drugi prevozni in transportni stroški
Reprezentanca
Odnosi z javnostjo oglasi in objave

Vrednost v €
56.642,57
14.721,52
41.333,17
1.026,20
11.869,18
16.776,93
9.091,06
22.277,35
34.692,51

SKUPAJ

169.667,12

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. Dolgoročni cilji
programa so: skrb za zakonito, namensko in učinkovito porabo javnih sredstev in smotrno
upravljanje z javnimi sredstvi. Glavni letni izvedbeni cilji so bili nemoteno opravljanje
plačilnega prometa, notranja revizija poslovanja z namenom sledenja dolgoročnega cilja.
Odhodki na tem programu so bili realizirani v višini 8.555,81 € in so v primerjavi z letom 2013
nižji za 9,90 %.
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
Odhodki so realizirani v višini 710,87 € to so stroški plačilnega prometa in plačila za pobiranje
občinskih dajatev, okoljske dajatve za vodo in stroške pobiranja taks in stavbnega zemljišča.
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
Odhodki za dejavnost nadzornega odbora sejnine članom nadzornega odbora in stroški
notranje revizije so bili realizirani v višini 7.844,94 €.
Zap.
št.
1.
2.
3.

Naziv proračunske postavke
Stroški plačilnega prometa
Dejavnost nadzornega odbora
Notranja revizija

Vrednost v €
710,87
3.818,94
4.026,00
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA
Področje porabe zajema delovanje z nevladmini institucijami lokalnih skupnosti, delovanje
ožjih delov občin in dejavnost občinske uprave in režijskega obrata. Dolgoročni cilji
programa so: povezovanje lokalnih skupnosti ter optimalna izraba sredstev na teh področjih,
učinkovito delovanje ožjih delov občin, strokovno in učinkovito delo zaposlenih,
zagotavljanje materialnih pogojev za učinkovito delo, gospodarno razpoganje in upravljanje s
premoženjem občine. Letni izvedbeni cilji programa so: uspešno in učinkovito povezovanje
lokalnih skupnosti, uspešno in učinkovito zastavljenih nalog sveta krajevnih skupnosti,
zagotovitev sredstev za delovanje v okviru finančnih načrtov, uspešno in učinkovito izajanje
zastavljenih nalog v okviru občinske uprave in vzdrževanja premoženja občine.
Odhodki na tem programu so bili realizirani v višini 776.495,52 € in so v primerjavi z letom
2013 nižji za 2,7 % za 1,2 % nižji v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2014.
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
Podprogram zajema delovanje z nevladnimi institucijami z namenomn pospeševanje
regionalnega in lokalnega razvoja. Dolgoročni cilji usmerjeni v hitrejši regionalni in lokalni
razvoj na gospodarskem, socialnem in okoljskem področju, skladnost regionalnega razvoja,
učinkovito pridobivanje in porabo sredstev evropske kohezijske politike. Letni izvedbeni cilji
so: priprava izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa in njegovo usklajevanje z
državnim in občinskimi proračuni; spremljanje, poročanje in nadzor izvajanja regionalnih
razvojnih programov in območnih razvojnih programov, vključno z izdelavo ocen vplivov na
zdravje, okolje in enake možnosti, informiranje in svetovanje ter pomoč pri pripravi
regionalnih projektov; promocija razvojne regije in investicij v razvojni regiji.
Odhodki zajemajo stroške v zvezi z regionalno razvojno agencijo RRA v višini 16.424,11 € za
delovanje agencije, za Koroško kulturno poletje v višini 8.072,01 €, RRA Koroška za projekt
regionalna destinacijska organizacija 10.763,92 €, za delovanje LAS MDD v višini 1.757,16 €
in skupni občinski organ MO Slovenj Gradec v višini 66.379,89 € - 50 % odhodkov skupnega
občinskega organa se subvencionira s strani proračuna RS.
06029001 Delovanje ožjih delov občin
Za sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občin so odhodki realizirani v višini =58.484,85 €
To so odhodki za delovanje krajevnih skupnosti Radlje, Vuhred, Remšnik in Sv.Anton. Na
podlagi določb Zakona o lokalni samoupravi morajo biti vsi prihodki in odhdki ožjega dela
občine sestavni del občinskega proračuna.

PP
6006
6007
6008
6009

Delovanje ožjih delov občin
Naziv proračunske postavke
KS Radlje ob Dravi
KS Vuhred
KS Remšnik
KS Sveti Anton

Vrednost v €
29.207,70
15.279,83
10.400,23
4.909,93

SKUPAJ

59.797,69

Poslovna in računovodska poročila krajevnih skupnosti so priloga poročila.
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0603 Dejavnost občinske uprave
Dejavnost občinske uprave zajema upravne strokovne in druge naloge na delovnih področjih
določenih z Zakonom o lokalni samoupravi in Odlokom o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Radlje ob Dravi.
Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. Dolgoročni cilji glavnega
programa so zagotavljanje sredstev za kakovostno, učinkovito delovanje občinske uprave in
režijskega obrata, zakonska, namenska in učinkovita poraba proračunskih sredstev,
zasledovanje cilja polne zasedenosti delovnih mest, strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih,
varnost pri delu in ustreznih pogojev za učinkovito delo. Kratkoročni izvedbeni cilji so
učinkovito in uspešno izvajanje zastavljenih nalog, zagotavljanje in vzdrževanje sodobne
informacijske in komunikacijske opreme za nemoteno delo občinske uprave.
Odhodki za leto 2014 so realizirani v višini 612.124,33 €, glede na realizirane odhodke za
leto 2013 so nižji za 3 % in za 1,4 % nižji glede na predvidene v letu 2014.
06039001 Administracija občinske uprave
Podprogram vključuje stroške za plače zaposlenih v občinski upravi, materialne stroške,
izdatke za blago in storitve, stroške plač režijskega obrata in materialne stroške režijskega
obrata ter izdatke za blago in storitve režijskega obrata. Dolgoročni cilji podprograma so
kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog z zakonsko, namensko, gospodarno in
učinkovito porabo proračunskih sredstev, vzpostaviti, zagotoviti in vzdrževati sistem
notranjih kontrol. Kratkoročni izvedbeni cilji so učinkovita in uspešna realizacija zastavljenih
nalog.
Na tem podprogramu so bili v letu 2014 realizirani odhodki v višini 558.546,59 €, kar je za 1
% manj kot v letu 2013 in 0,9 % manj glede na predvidene odhodke veljavnega proračuna.
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Odhodki zajemajo:

PP
6011
6012
6013

6020

60106

Administracija občinske uprave
Naziv proračunske postavke
Plače občinska uprava
Regres za letni dopust občinska uprava
Jubilejne nagrade
Prehrana in prevoza na delo delavcev občinske uprave
Prispevki, davki in premije pokojninskega zavarovanja občinske uprave
Materialni stroški občinske uprave
Pisarniški material in storitve
Čistilni material in storitve
Stroški storitve varovanja zgradb in prostorov
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
Računalniške storitve
Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
Poraba kuriv in stroški ogrevanja
Telefon, faks, elektronska pošta
Poštnina in kurirske storitve
Druge storitve komunikacij INFO, HKOM
Zavarovalne premije za motorna vozila
Vzdrževanje in popravila vozil
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
Plačila po podjemnih pogodbah
Posebni davek na določene prejemke
Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev
Režijski obrat
Stroški za plače in druge prejemke zaposlenih v režijskem obratu
Materialni stroški za delovanje režijskega obrata
Nakup opreme
SKUPAJ

Vrednost v €
190.683,47
3.623,43
0,00
12.605,91
25.792,21
120.652,09
4.424,39
3.897,66
1.000,45
1.404,78
2.989,73
1.964,20
11.342,19
7.854,29
9.131,32
7.761,64
754,26
500,00
993,22
9.359,38
3.112,87
14.552,58
3.638,17
1.857,06
22.430,21
205.189,48
123.689,50
80.155,37
1.344,61
558.546,59

Več o delovanju režijskega obrata je zapisano v 1 A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
REŽIJSKIH OBRATOV.
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
Podprogram zajema stroške za vzdrževanje občinskih prostorov in opreme ter poslovnih
zgradb v lasti občine. Dolgoročni cilji podprograma so gospodarno ravnanje in vzdrževanje
občinskega premoženja, zagotovitev opreme za nemoteno delovanje občinske uprave, ter
zadovoljitev družbenih potreb na določenih lokacija in območjih.
Kratkoročni izvedbeni cilji podprograma so nujna vzdrževalna dela na gospodarskih
poslopjih in posodobitev računalniške opreme za nemoteno delovanje občinske uprave.
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Odhodki so bili realizirani v višini 53.577,74 €, porabljeni za vzdrževanje občinskih prostorov
in poslovne zgradbe Mariborska cesta 7 v višini 28.026,89 €, nakup opreme v višini
5074,78 € ter vzdrževanje drugih občinskih stavb v višini 20.476,07 €.

PP
6021

6022

6028

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,potrebnim za delovanje OU
Naziv proračunske postavke
Tekoče vzdrževanje prostorov in opreme
Električna energija
Voda in komunalne storitve
Tekoče vzdrževanje
Zavarovanje
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje
Rezervni sklad
Nakup opreme občinska uprava
Nakup računalniške opreme
Nakup druge opreme
Investicije in vzdrževanje druge občinske stavbe
Stroški čiščenja
Stroški ogrevanja
Komunalne storitve
Tekoče vzdrževanje
Rezervni sklad
SKUPAJ

Vrednost v €
28.026,89
3.360,44
2.944,42
9.338,66
2.599,86
5.623,01
4.160,50
5.074,78
2.858,78
2.216,00
20.476,07
2.416,16
8.187,95
1.263,55
7.963,74
644,67
53.577,74

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obvešanja in ukrepanja
v primeru naravnih in dugih nesreč. Dolgoročni cilji so zvišanje ravni reševalnih ukrepov, s
skrajšanjem odzivnega časa, povečanjem opremljenosti in usposobljenosti, načrtovanje,
svetovanje in obveščanje, zagotavljanje delovanja gasilskih društev.
Odhodki so realizirani v višini 84.884,24 € v primerjavi z letom 2013 so višji za 22 % in so
realizirani za 1 % manj kot v veljavnem proračunu.
07039001 Civilna zaščita
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.
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.
Odhodki redno dejavnost civilne zaščite in kritje stroškov usposabljanja so bili realizirani v
višini 2.646,58 €.
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07039002 Protipožarna varnost
Podprogram zajema stroške operativnega delovanja gasilskih društev, investicijskovzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in opreme (financiranje tudi s požarno takso).
Dogoročni cilji: zagotavljanje varstva pred požarom in drugimi naravnimi ter drugimi
nesrečami, preventiva. Kratkoročni izvedbeni cilji: opremljanje gasilskih enot, izvajanje
preventivnih ukrepov, vzdrževanje gasilskih domov, vozil in opreme. Izgradnja gasilskega
doma v Radljah ob Dravi.
Odhodki v višini 82.237,66 € so realizirani za financirane dveh prostovoljnih društev – PGD
Vuhred in PGD Radlje ob Dravi in za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil PGD Radlje in PGD
Vuhred ter pomoč pri gradnji gasilskega doma v Radljah ob Dravi.
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.
0829001 Prometna varnost
Podprogram zajema stroške sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, nabavo
rekvizitov in brošur ter ureditev prometne signalizacije. Dolgoročni cilj je zagotavljanje večje
varnosti na šolskih poteh in v prometu. Kratkoročni izvedbeni cilj je izvedba delavnic in
osveščanje udeležencev v prometu.
Stroški so bili v letu 2014 realizirani v višini 10.000,37 € in so bili za 49 % višji glede na leto
2013 in za 16 % nižji glede na predvidene v letu 2014.
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
Področje porabe trga dela in delovni pogoji zajemajo naloge na področju aktivne politike
zaposlovanja. Dolgoročni cilj je odpiranje novih delovnih mest oziroma zaposlitev
brezposelnih oseb – v program javna dela.
10039001 Povečanje zaposljivosti
Podprogram zajema stroške na področju zaposlovanja brezposelnih oseb v program javna
dela. Dolgoročni cilj je odpiranje novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb
– v program javna dela. Kratkoročni izvedbeni cilj je povprečna zaposlitev desetih delavcev v
program javnih del v režijskem obratu in občinski upravi, zagotovitev sredstev za program
javnih del v zavodih, ki se financirajo iz občinskega proračuna.
Odhodki na tem programu so v primerjavi z letom 2013 višji za 35 % glede na veljavni
proračun leta 2014 pa so realizirani odhodki ostali na enakem nivoju. Odhodki za program
javnih del je eden izmed možnih programov, s katerim občine sodelujejo v aktivni politiki
zaposlovanja in s tem nudijo neposredno pomoč brezposelnim občanom. Občina je v letu
2014 v delovanje režijskega obrata vključila 10 javnih delavcev, prav tako so bili v javno delo
vključeni brezposelni v zavode, katerih ustanoviteljica – soustanoviteljica je Občina Radlje ob
Dravi.
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11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Področje porabe kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zajema izvajanje programov na področju
kmetijstva, prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za
kmetijstvo, gozdarstva - gozdna infrastruktura in ribištva. Dolgoročni cilj: kakovostne
dobrine kmetijstva, razvoj raznolikih dejavnost s ciljem dviga kakovosti življenja na
podeželju, ohranjanje identitete podeželj.
Odhodki so v primerjavi z letom 2013 višji za 41 %, in za 9 % višji v primerjavi z veljavnim
proračunom za leto 2014.
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Podprogram zajema podporo za prestrukturiranje rastlinske in živinorejske proizvodnje ter
podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje. Dolgoročni cilji so:
zagotavljanje primernega dohodka za kmetije in podeželsko prebivalstvo, spodbujanje
trajnostnega razvoja kmetijstva in gozdarstva, razvijanje dopolnilne dejavnosti na podeželju.
Kratkoročni izvedbeni cilj: po uredbi se za ukrepe razdelijo sredstva na podlagi javnega
razpisa, zagotovitev sredstev po uredbi in za sofinanciranje transporta iz odročnih krajev.
V skladu z veljavnimi predpisi so odhodki razdeljeni na podlagi javnega razpisa ter sprejetega
pravilnika v višini 18.900,00 €.
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželjskih območij
Podprogram zajema podporo in razvoju podeželja in izvajanju projekta Leader iz 4. osi v
okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013. Dolgoročni cilji zagotoviti
sredstva v skladu z veljavnimi predpisi in sprejetega pravilnika za razvoj kmetijstva in
razvijanje dopolnilne dejavnosti na podeželju. Kratkoročni izvedbeni cilji: javni razpis in
zagotovitev sredstev za razvoj kmetijstva. Pričeti s projektom novega tipskega poslovilnega
objekta z okolico na Sv. Antonu na Pohorju. Sredstva za sofinanciranje projekta dodeli
Ministrstvo za okolje v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za območje
občin: Dravograd, Mislinja, Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Slovenj
Gradec in Vuzenica.
Za projekt izgradnje poslovilnega doma je bilo v letu 2014 realiziranih 79.254,52 €. Na
podlagi javnega razpisa so bili odhodki razdeljeni še za razvoj kmetijstva v višini 14.500,39 €
in za izobraževanje v kmetijski dejavnosti v znesku 700,00 € ter naložbe v kmetijsko
gospodarstvo v znesku 14.973,47 €.
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. Kratkoročni cilj je
realizacija plana vzdrževanja občinskega gozda in vzdrževanja ter pluženja gozdnih cest.
Odhodki na postavki vzdrževanje gozdnih cest so bili v letu 2014 realizirani v višini
143.928,90 €, del srestev je na prihodkovni strani zbrano s pristojbinami za vzdrževanje
gozdnih cest, delno se financirajo s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje na osnovi
tristranske pogodbe med Občino Radlje ob Dravi, Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ter
Zavodom za gozdove Slovenije, veliko dela na vzdrževanju gozdnih cest je opravil režijski
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obrat kot podizvajalec Gozdnega gospodarstva, kar se prav tako odraža na prihodkovni
strani. Odhodki za upravljanje in vzdrževanje občinskega gozda so bili realizirani v višini
11.771,08 €, odhodki za gospodarjenje z divjadjo pa v višini 1.591,29 €, ki ga na prihodkovni
strani prejmemo s strani Direktorata za gozdarstvo lovstvo in ribištvo in se kot namenski
izdatki porabljajo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Področje porabe promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega
prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne
infrastrukture. Glavni program cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za
upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo
občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče
vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni izvedbeni cilji so ohranjanje, vzdrževanje in obnova prometne infrastrukture v
občini, izboljšanje dostopnosti odročnih krajev ter izboljšati prometno varnost.
Odhodki so v primerjavi z letom 2013 višji za 30 % in za 1 % nižji v primerjavi z veljavnim
proračunom za leto 2014.
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje
prometa - grbine). Dolgoročni izvedbeni cilji so zagotavljanje zakonsko predpisanega nivoja
vzdrževanja cestne infrastrukture, ki omogoča ohranjanje in posodabljanje cestne
infrastrukture, ki zagotavlja varen promet. Kratkoročni cilj je realizacija planov vzdrževalnih
in investicijsko vzdrževalnih del, načrtovanih v letu 2014 in izgradnja polnilne električne
postaje za vozila.
Realizirani odhodki so bili v višini 434.754,50 € za vzdrževanje lokalnih in uličnih cest ter
1.054,84 € za izgradnjo polnilne lektrične postaje za vozila.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje lokalnih javnih cest in druge javne poti, povšine
za pešce in kolesarje, mostove, varovalne ograje ovire za umirjanje prometa, javne parkirne
prostore in druge javne površine. Dolgoročni cilji so ohranjanje, vzdrževanje in obnova
prometne infrastrukture v občini, izboljšanje dostopnosti odročnih krajev ter izboljšati
prometno varnost. Kratkoročni izvedbeni cilj je realizacija plana investicijsko vzdrževalnih
del in investicij.
Zaključen je skupni projekt Kolesarske poti v Dravski dolini. Cilj investicije je bil omogočiti
novo, moderno in urejeno kolesarsko prometno povezavo s katero bomo zagotovili in
povečali prometno varnost. Investicija ima vpliv na razvoj turističnega gospodarstva in
obmejnega sodelovanja. Z izgradno kolesarske poti je omogočena tudi varna šolska pot.
Zgrajene in posodobljene je bilo 6,30 km kolesarskih poti. V skladu s pogodbo o
sofinanciranju je bilo v letu 2014 pridobljenih 286.280,49 € evropskih sredstev, dohodki pa
so bili relizirani v višini 445.807,50 €.
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Za investicijsko vzdrževanje lokalne ceste Kažir – Šola Sv. Anton je bilo v letu 2014
realiziranih 132.277,92 €. Prenova ceste in ureditev nove avtobusne postaje se nadaljuje in
bo končana predvidoma junija 2015.
Na postavki sofinanciranje II. faze obvoznice so bila še realizirana sredstva za izplačilo
odškodnin za zemljišča v višini 2.634,96 €.
13029004 Cestna razsvetljava
Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razstvetljave. 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.
Realizirani so bili odhoki javne razsvetljave v višini 78.687,60 €, za vzdrževanje javne
razstvetljave v višini 10.714,98 € in prenova javne razsvetljave v višini 16.965,61 €.
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
Sredstva so bila realizirana v višini 31.163,68 € za optično povezavo Vuhred Ribnica v kraju
Spodnja Orlica.
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.
Odhodki so v primerjavi z letom 2013 znatno višji in za 6 % nižji v primerjavi z veljavnim
proračunom za leto 2014.
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 so podproni projekti podjetništvu in vzpostavitev pogojev za razvoj
podjetništva in odpiranje novih delovnih mest. Podporne aktivnosti bodo omogočene
potencialnim podjetnikom (osebam s podjetniškimi idejami), podjetjem, vključenim v MPIK
in ostalim mikro, malim in srednjim podjetjem (MMSP) v regiji. Gre za aktivnosti oz. storitve,
ki so nujne za uspešno rast in razvoj podjetij. Glavni cilji projekta so tako izboljšanje
podpornega okolja za razvoj podjetništva, krepitev podjetništva in podjetniške kulture,
identificiranje novih podjetniških idej, podpora ustvarjanju delovnih mest, dvig nivoja
podjetniškega znanja za zagon in vodenje podjetij ter povečanje stopnje preživetja
novonastalih podjetij, spodbujanje rasti in razvoja podjetij ter vzpostavitev regionalnega
podjetniškega partnerstva (sodelovanje med podjetji, subjekti podjetniškega okolja, subjekti
inovativnega okolja ter institucijami znanja na nivoju regije in širše).
MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR KOROŠKA 2. FAZA, konec leta je bil predan svojemu
namenu z novo uporabno površino 741,20 m2. Osnovni namen inkubatorja ni neposredna
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tržna dejavnost, temveč vzpostavljanje pogojev za razvoj podjetništva in odpiranje novih
delovnih mest. V inkubatorju se zagotavlja nejem poslovnih prostorov po stimulativnih
neprofitnih cenah, pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev za investiranje v opremo in
obratni kapital, podjetniško izobraževanje, promocija podjetja in dejavnosti, pravno
svetovanje, računovodske in administrativne storitve.
Sredstva v višini 7.098,00 € so bila realizirana za izvedbo podpornih aktivnosti.
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Glavni program vključuje promocijo občine in spodbujanje turizma. Dolgoročni cilji so
vzpostavljanje prepoznavnosti Občine Radlej ob Dravi, njene kulturne in zgodovinske
dediščine in druge turistične zanimivosti, povečanje obsega in kakovosti turistične ponudbe.
Kratkoročni izvedbeni cilji so izvedba in ralizacija razpisov, povečanje turistične
infrastrukture z izgradno kopalnega jezera.
Odhodki so bili realizirani v višini 1.109.710,61 € kar je bistveno več kot v zaključnem računu
za leto 2013 in za 1 % manj od predvidenih v proračunu za leto 2014.
Na podlagi razpisa o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Radlje ob Dravi
je bilo za leto 2014 izplačano 6.696,00 € in 1.000,00 € TD Vuhred za sofinanciranje ureditve
krajevnega muzeja, z možnostjo kasnejše turistične ponudbe v Občini Radlje ob Dravi.

PP
14032
14032
14032
14032
14032
14032

Spodbujanje razvoja turizm in gostinstva
Turistična društva
Turistično društvo Vuhred
Turistično,športno in kulturno društvo Dobrava
Čolnarsko društvo Skala Vuhred
Društvo kmetic Dravska dolina
Turistično društvo Radlje ob Dravi
KTD Sv. Anton na Pohorju

Vrednost v €
2.176,97
857,61
395,85
1.055,54
1.418,35
791,68

SKUPAJ

6.696,00

Zaključena je investicija izgradnja kopalnega jezera kot del turistične infrastrukture, s katero
občina povečuje razvoj turizma in prepoznavnost občine. V skladu pogodbo o sofinancranju
je bilo pridobljenih 460.000,00 €, odhodki so bili realizirani v višini 1.073.187,31 €.

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 izvajanje operativnega programa odvajanja
in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
Odhodki v višini 6.073.242,21 € so v primerjavi z letom 2013 znatno višji in za 2,5 % višji v
primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2014.
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15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje odlagališč, ter stroškov pobiranja taks.
Dolgoročni cilji so odstranitev potencialnih nevarnoti za zdravje ljudi in sanitarnih okoljskih
problemov. Kratkoročni izvedbeni cilji sanacija odlagališč odpadkov, realizacija izgradnje
objektov in naprav, ki so namenjena za obdelavo, predelavo in odstranjevanje komunalnih in
njim podobnih odpadkov.
Za najemnine in storitve Regijskega odlagališča odpadkov Kocerod je bilo realiziranih
sredstev v višini 1.218,32 €. Za sanacijo odlagališča odpakov je bilo realiziranih 10.157,64 €.
Investicija v regijsko odlagališče odpadkov Kocerod je v letu 2014 bila realizirana v višini
53.769,07 €.
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in naprav. Dolgoročni
cilji so gradnja kanalizacijskih sistemov ter stroški pobiranja taks. Kratkoročni izvedbeni cilj
je realizacija izvajanja invsesticij na podlagi letnega plana.
V letu 2014 so bili na tem podprogramu realizirana sredstva v višini 36.701,46 € in sicer za
stroške pobiranja taks v višini 16.209,24 €, komunalno ureditev stanovanjske gradnje na
Hmelini 1.976,22 € in za izgradnjo komunalne infrastrukture MS4 v višini 6.516,00 €.
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 z čistilno napravo ter oskrba s pitno
vodo. Kratkoročni izvedbeni cilj je izvajanje investicije na podlagi letnega plana.
Odhodki so bili realizirani za projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda, v višini
8.887.229,56 €. Sredstva za odškodnine kmetom za vodovarstvena območja so bila
realizirana v višini 15.881,80 €. Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave 3. sklop je bil
realiziran v višini 67.069,72 €.
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. Dolgoročni cilji so postavitev
strategije urejanja prostora in na njeni osnovi noveliranje prostorskih planskih aktov,
prilagajanje planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo
potrebnih študij in projektov.
Odhodki so v primerjavi z letom 2013 višji za 62 % in za 0,01 % nižji v primerjavi z veljavnim
proračunom za leto 2014.
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
Podprogram vsebuje sredstva za nadzor geodetskih evidenc. Dolgoročni cilj je gospodarjenje
s prostorom in urejanje oziroma priprava prostorskih podatkov. Kratkoročnih izvedbeni cilj
je zagotovitev sredstev ter izvajanje, urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
(odmera, dokumantacija).
Odhodki so bili realizirani v višini 4.750,95 €.
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16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave
Podprogram zajema dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev.
Dolgoročni cilj nadzor na področjih varstva okolja, urejenost naselij, ravnanje z odpadki,
ravnanje s plodno zemljo, javne poti in druge prometne površine, zelene in druge javne
površine, objekti in naprave, vodni viri potoki in jarki, oskrba naselij z vodo, označevanje
cest, ulic, trgov, naselij in zgradb, reklamni napisi in plakatiranje, tržni red, pokopališki red.
Kratkoročni izvedbeni cilj je zagotoviti sorazmerni delež za delo komunalnega inšpekotrja, ki
je zaposlen pri organu skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat Koroške s sedežem
v Dravogradu.
V letu 2014 so bila realizirana sredstva v višini 6.204,50 €, v skladu s 26. členom ZFO-1 se na
podlagi izstavljenega zahtevka 50 % sofinancira iz državnega proračuna.
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
izvedba občinskega prostorskega načrta, priprava projektov za pridobitev gradbenega
dovoljenja po predpisih o graditvi objektov ter strategija občine.
V letu 2014 je bilo na tem programu realiziranih 68.137,46 €.
1603 Komunalna dejavnost
Glavni program načrtuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za
rekreacijo in druge komunalne dejavnosti. Dolgoročni izvedbeni cilj zagotovitev neoporečne
pitne vode v vseh zaselkih.
16039001 Oskrba z vodo
Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje vodovodnega sistema. Dolgoročni cilji programa
so zagotavljanje ustrezne pitne vode in varnost vodooskrbe v skladu s predpisi za vse
občane, vzdrževanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav. Kratkoročni izvedbeni cilji
so obnova in vzdrževanje vodovodv po planu investicijskih vrdrževanj.
Na podlagi pogodbe z JKP Radlje ob Dravi so bili za investicijsko vzdrževanje vodovodov
realizirani odhodki v višini 117.254,08 €.
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.
Odhodki so bili realizirani za vzdrževanje grobnice Zuppanc v višini 504,03 € ter urejanje in
vzdrževanje pokopališč v višini 15.247,13 €.
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16039003 Objekti za rekreacijo
Podprogram zajema upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki,
otroška igrišča) ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. Dolgoročni
cilji podprograma so zagotovitev površin za rekreacijo, prosti čas, oddih in druženje.
Kratkoročno izvedbeni cilji vzdrževanje obstoječih objektov in izvedba letnega načrta
gradnje po načrtu razvojnih programov.
Realizirani so odhodki za vzdrževanje objektov za rekreacijo v višini 28.480,51 €.
Investicija za ulično košarko v Radljah ob Dravi je bila prijavljena na Javni razpis Fundacije za
šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2014, 2015, in 2016. Izvedbeni cilj je
večnamensko igrišče, katero je v osnovi igrišče za ulično košarko, z možnostjo ingranja
badmintona, nogometa in odbojke. Realizirani odhodki za leto 2014 so 4.514,00 €, investicija
bo zaključena predvidoma v letu 2015.
Odhodki za investicijo v ubrbani kolesarski park so bili realizirani v višini 6.863,48 €.
16039005 Druge komunalne dejavnosti
Podprogram vključuje stroške drugih dejavnosti s področja gospodarskih zadev in drugih
komunalnih storitev. Odhodki so bili realizirani za druge komunalne storitve najemnine
DEM, odvoz smeti, pokrivanje izgube Javnega kumunalnega podjetja Radlje ob Dravi v višini
37.801,99 €.
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
Podprogram vključuje gradnjo, nakup in vzdrževanje neprofintnih najemnih stanovanj in
službeno najemnih stanovanj, nakup gradnja in vzdrževanje bivalnih enot za začasno
reševanje stanovanjsku potreb socialno ogroženih oseb. Dolgoročni cilji so zagotavljanje
odplačevanja dolgoročnega kredita pri stanovanjskem skladu, zagotavljanje stroškov
upravljanja in rednega vzdrževanja občinskih stanovanj. Kratkoročni izvedbeni cilji mesečno
izstavljanje položnic za najemnine, vzdrževalna dela in obnove po letnem planu, zagotovitev
sredstev za rezervni sklad.
Za stroške upravljanja stanovanj, rezervnega sklada in stroške nujnih vzdrževalnih del je bilo
v letu 2014 realiziranih odhodkov v višini 70.651,35 €.
16069002 Nakup zemljišč
Podprogram zajema stroške nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč.
Dolgoročni cilji so zagotavljanje zemljišč, ki so potrebna za izvedbo načrtovanih investicij.
Kratkoročni izvedbeni cilji so nakup zemljišč po letnem planu.
Za nakup in menjavo zemljišč so bili realizirani odhodki v višini 290.904,16 €.

27

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.
Odhodki so realizirani v višini 155.736,71 € in so v primerjavi z letom 2013 višji za 43,9 % in
za 1 % višji v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2014.
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
Podprogram vključuje sredstva za nabavo osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje
Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi.
Za energetsko sanacijo zdravstvenega doma Radlje ob Dravi so bili realizirani odhodki v višini
61.849,68 €. Investicija obnove je bila sofinancirana iz proračuna RS in javnega zavoda ZD
Radlje, oz. ostalih občin iz naslova pobranih najemnin koncesionarjev.
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dežurne službe v višini 27.010,48 €, za plačilo
obveznega zdravstvenega zavarovanja brezposelnih občanov v višini 61.279,88 € in
dodatnega zdravstvenega zavarovanja občanov v višini 753,36 €.
17079002 Mrliško ogledna služba
Sredstva so se namenila za izvajanje mrliško ogledne službe v višini 2.044,74 €.

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). Dolgoročni cilji so ohranjanje kulturne dedišcine,
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.
Odhodki v višini 359.017,15 € so v primerjavi z letom 2013 nižji za 15 % in za 7 % višji v
primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2014.
18029001 Nepremična kulturna dediščina
Podprogram vključuje izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov,
odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine
zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost
javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje
grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij. Dolgoročni cilj je ohranjanje kulturnih
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spomenikov in kulturne dediščine v občini. Kratkoročni izvedbeni cilji so zagotovitev
sredstev za delovanje muzeja, zagotovitev sredstev za vzdrževanje sakralnih spomenikov
župniji Vuhred, označevanje spomenikov.
Občina je v sodelovanju s Turističnim društvom Radlje, s Koroškim pokrajinskim muzejem,
Muzejem Radlje ob Dravi in z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor,
sodelovala pri projektu Označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov in pomembnejše
kulturne dediščine v Radljah. V okviru projekta smo s posebnimi tablami označili 20 kulturnih
spomenikov in izdali brošuro, kjer je opisanih 27 kulturnih spomenikov Občine Radlje ob
Dravi.
Za namene vzdrževanja sakralnih spomenikov so bila sredstva realizirana v višini 9.558,92 €
in za Koroški pokrajinski muzej v višini 23.264,34 €.
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
Podprogram vključuje dejavnost knjižnice, nakup knjig in druge programe v knjižnici.
Dolgoročni cilji so zagotavljanje sredstev za ustanovo, ki v javnem interesu nudi
informiranje, izobraževanje in razvedrilo. Kratkoročni izvedbeni cilji so zagotovitev za
sofinanciranje Knjižnice Radlje ob Dravi za plače, nakup knjig in druge opreme.
Sredstva so bila realizirana v višini 117.400,45 €.
18039003 Ljubiteljska kultura
Podprogam vključuje sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne
dejavnosti, sofinanciranje strokovne službe, programe kulturnih društev. Dolgoročni cilji so
spodbujanje ljubiteljske kulture 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.
Odhodki za delo Javnega sklada ljubiteljskih kulturnih dejavnosti so bili realizirani v višini
13.029,43 €, za zaposlenega delavca 4.110,01 € ter za programe kulturnih društev v višini
26.555,46 € .
Na podlagi razpisa o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Radlje ob Dravi
za leto 2014 je bilo izplačano 23.645,46 €.
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PP
18044
18044
18044
18044
18044
18044
18044
18044
18044
18044
18044

Ljubiteljska kultura
Sklad ljubiteljske kulture sofinanciranje
Kulturno društvo Radlje
Šolsko kulturno-umetniško društvo
Kulturno turistično društvo Sv. Anton
Kulturno športno turistično društvo Dobrava
Kulturno društvo Remšnik
KPD Lija Kovač Vuhred
Pevsko društvo Sv. Mihael Radlje
Klub Big Band Radlje
Športno društvo VAS
KUD Cantu Massarum Radlje
Kulturno turistično društvo Havaji

Vrednost v €
10.814,71
1.824,82
1.361,28
503,40
1.457,70
5.057,00
1.074,00
1.310,90
136,35
52,65
52,65

SKUPAJ

23.645,46

18039005 Drugi programi v kulturi
Sredstva v višini 67.292,58 € so bila porabljena za prireditve ob občinskem prazniku Občine
Radlje ob Dravi. Del sredstev za občinski praznik je bil pridobljen s strani sponzorjev in
donatorjev.
18049004 Programi drugih posebnih skupin
Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje programov veteranskih organizacij, verskih
skupnosti in skupnostih, ki se ukvarjajo z ljudmi s posebnimi potrebami. Dolgoročni cilji so
zagotavljanje pogojev za aktivno vključevanje čim večjega števila posebnih skupin, prijznejše
okolje za otrokom, starejšim in invalidnim osebam. Kratkoročni izvedbeni cilji so namenska
poraba sredstev na javnem razpisu, starejšim osebam omogočiti večjo mobilnost,
sofinanciranje poletnega tabora za otroke iz rejniških in socialno ogroženih družin, unicefovi
nabiralniki, varne točke.
Realizirana so bila sredstva na postavkah občina po meri invalidov v višini 1.842,20 €,
otrokom prijazno unicefovo mesto v višini 946,87 €, starosti prijazna občina v višini 3.077,80
€ in za delovanje Marenberškega mladinskega lokalnega sveta v višini 2.690,00 €.
Na podlagi razpisa o sofinanciranju programov s socialno zdravstvenega področja v Občini
Radlje ob Dravi za leto 2014 je bilo izplačano 8.916,92 €.
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PP
180400
180400
180400
180400
180400
180400
180400
180400
180400
180400
180400
180400
180400
180400
180400
180400
180400
180400
180400
180400
180400

Programi drugih posebnih skupin
Sofinanciranje zdravstveni programi društev
Medobčinsko društvo invalidov Drava, Radlje
Društvo srčnih bolnikov-konorarni klub Dr. doline
Rdeči križ OZ Radlje ob Dravi
Društvo gluhih in naglušnih Koroške Dravograd
Koroško društvo paraplegikov Slovenj Gradec
Združenje multiple skleroze Slovenije
Invalidsko društvo stomistov ILCO za Koroško
Društvo diabetikov Slovenj Gradec
Društvo distrofikov Slovenije
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor
Center za socilano delo Radlje
Koroško društvo za boj proti raku
Center za socialno delo Maribor
SLO društvo za celiakijo PE Slovenj Gradec
Ustanova Mali vitez-fundacija za pomoč
Medobčinsko društvo SOŽITJE Zg. dravske doline
Društvo Psoriatov Slovenije
Nadškofijska Karitas
Društvo projekt ČLOVEK Lj., reg.sprej.center Koroške
Kinološko društvo za reševalne pse REPS
Društvo ZDRAVA POT Maribor
SKUPAJ

Vrednost v €
1.951,92
180,00
2.000,00
550,00
450,00
175,00
180,00
200,00
100,00
200,00
600,00
300,00
100,00
100,00
100,00
550,00
100,00
700,00
100,00
100,00
180,00
8.916,92
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Na podlagi razpisa o sofinanciranju programov raznih društev in organizacij v Občini Radlje
ob Dravi za leto 2014 je bilo izplačano 10.679,68 €.
Razna društva
PP
180410
180410
180410
180410
180410
180410
180410
180410
180410
180410
180410

Društvo upokojencev Radlje
Društvo upokojencev Remšnik
Območno združenje veteranov vojne za SLO
Združenje borcev za vrednoste NOB Lackov odred
Društvo izgnancev Slovenije
Združenje borcev za vrednote NOB Radlje
Območno združenje slovenskih častnikov
Združenje šoferjev in avtomehanikov
Društvo prijateljev Mladine
Društvo strelcev z možnarji Sv. Trije kralji
Avto-moto društvo Radlje
SKUPAJ

Vrednost v €
1.842,30
496,80
1.108,00
244,26
513,36
1.366,20
1.523,52
385,02
2.504,70
372,60
322,92
10.679,68

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 vrdrževanje planinskih
in vodnih učnih poti.
Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov in izvedbe letnega plana
dela je bilo izplačanih sredstev v višini 58.814,68 €, za zaposlenega v Športni zvezi v višini
9.181,81 € za vzdrževanje planinskih poti 656,00 € in za vzdrževanje vodnih učnih poti
1.000,00 €.
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Za leto 2014 je bilo na podlagi razpisa za sofinanciranje športnih programov izplačano
57.372,18 €

PP
18050
18050
18050
18050
18050
18050
18050
18050
18050
18050
18050
18050
18050
18050
18050
18050
18050
18050
18050
18050
18050
18050
18050
18050
18050
18050
18050

Šport in prostočasne aktivnosti
Športni programi
Razgibaj se Zg. Vižinga
KK Keglbar Radlje
Planinsko društvo Radlje
Športno društvo Radlje
KŠTD Dobrava
ŽOK RADLJE
ŠD OLDTIMER Radlje
ŠD KLOŠTER Radlje
NTK Radlje
ŠD Vuhred
Medobčinsko društvo invalidov Radlje
Kegljaški klub Radlje
MKD Drava Radlje
PK Martinček Radlje
Bowling klub Bajta Radlje
Tenis klub Radlje
Društvo upokojencev Radlje
ŠD Vas
ŠD Sv. Anton na Pohorju
ŠRD Remšnik
Shotokan Katana Radlje
DRD Ludo Radlje
Šolsko športno društvo Radlje
Koroški atletski klub Radlje
ŽNK Radlje
Športna zveza Radlje
Šahovsko društvo Radlje ob Dravi

Vrednost v €
826,30
2.117,60
1.059,40
18.318,98
745,80
851,20
568,10
402,90
2.438,90
1.249,90
940,00
1.745,80
454,50
6.803,30
3.370,90
1.053,60
547,50
795,40
444,20
588,80
3.894,40
867,70
1.632,10
3.120,00
1.301,60
547,50
685,80

SKUPAJ

57.372,18

V letu 2014 so bila izplačana nerazdeljena sredstva za leto 2013 na področju športa ŠD Radlje
v višini 1.379,50 €.

Za leto 2013 je bilo v letu 2014 za sofinanciranje športnih programov izplačano še 63,00 €
društvu Razgibaj se.
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19 IZOBRAŽEVANJE
Področje porabe izobraževanja
zajema programe na področju predšolske vzgoje,
osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega
izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in
visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. Dolgoročni cilji so
zagotavljanje osnov za izvajanje programov ter zagotavljati nadstandardne programe za
večanje kakovosti in ponudbo različnih programov.
Odhodki v višini 1.841.920,53 € so v primerjavi z letom 2013 višji za 66 % in za 2,3 % nižji v
primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2014.
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 izedbeni cilj je
spremljanjem porabe na otroka iz javnih sredstev, povprečnega plačila staršev za vrtec v
primerjavi s stroški programa, poraba investicijskih sredstev, razmerja med realizacijo na
otroka in ceno programa glede na državo, ugotavljati možnosti za racionalizacijo stroškov
programa.
Sredstva so bila realizirana za dejavnost vrtca Radlje - vzgojnine v višini 577.250,95 €,
subvencioniranje vzgojnin zunanjim vrtcem v višini 73.130,86 €, sofinanciranje bolnišničnega
oddelka v Splošni bolnišnici v Slovenj Gradec v višini 1.774,60 € in sredstva za investicijsko
vzdrževanje v Vrtec Radlje v višini 4.758,09 €.
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
vozacev, 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, investicijsko vzdrževanje šole Remšnik.
Porabljena sredstva zajemajo odhodke za materialne stroške OŠ Radlje v višini 70.022,72 €,
za šolska tekmovanja v višini 1.869,05 € in projektno delo OŠ Radlje v višini 2.076,22 €.
Za investicijsko vzdrževanj in izboljšave OŠ Remšnik je bilo realiziranih 162.445,36 €
(sofinanciranje s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor) in za nabavo opreme
1.500,00 €.
Za materialne stroške Osnovne šole s prilagojenim programom Muta je bilo realiziranih
1.919,52 € in Tretje OŠ Slovenj Gradec 634,69 €.

34

19039002 Glasbeno šolstvo
Podprogram vključuje sredstva za kritje materialnih stroškov glasbenih šol (za prostore in
opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje,..), nadomestila stroškov
delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.
Dolgoročni cilji so zagotovitev programov glasbenega izobraževanja, ki bo dostopen vsem
otrokom v občini. Kratkoročni izvedbeni cilji so realizacija sofinanciranja finančnega plana
Glasbene šole Radlje ob Dravi.
Odhodki zajemajo stroške za prehrano, potne stroške delavcev v višini 13.033,21 €,
materialne stroške delovanja v višini 7.704,00 €. €.
19049001 Višješolsko izobraževanje
Odhodki zajemajo sofinanciranje Koroškega višje in visokošolskega središča – KoViViS v
znesku 1.750,88 €.
19059002 Druge oblike izobraževanja
Podprogram zajema dejavnost neformalnega izobraževanja, spodbujanja aktivnega
vključevanja mladih v občini, razvijanja ustvarnosti 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.
Odhodki so bili realizirani za delovanje javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi v višini
189.235,47 €, za projekt mladi in Mladinski kulturni center s hotelom Radlje v višini
16.893,50 €, za ŠKTM – športna dvorana v višini 313.683,98 €, za vzdrževanje športnih
objektov v višini 9.828,67 € in ŠKTM turizem TIC v višini 1.912,00 €.
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.
Sofinanciranje zimske in letne šole v naravi v višini 11.135,00 €, regresiranje prevozov
učencev v višini 379.006,64 €.
19069002 Pomoč v srednjem šolstvu
Podprogram vključuje sredstva za srednješolski raziskovalni program MRK Gimnazije Ravne
na Koroškem v višini 354,62 €.
20 SOCIALNO VARSTVO
Področje proračunske porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega
varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin,
starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih
oseb. Dolgoročni cilji so preprečevanje revščine in socialne izključenost, ljudem s posebnimi
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potrebami, zagotavljanje ustreznih pogojev za bivanje pomoči potrebnim, zagotavljanje
subvencij za stanarine.
Odhodki v višini 232.894,12 € so v primerjavi z letom 2013 višji za 11 % in za 7 % nižji v
primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2014.
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.
V letu 2014 smo izplačevali nadomestilo za 1 družinska pomočnika, za kar je bilo porabljenih
sredstev v višini 11.100,58 €.
20049003 Socialno varstvo starih
Podprogram vključuje financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih in
sofinanciranje pomoči na domu. Dolgoročni cilj pomoč starejšim osebam, ki to potrebujejo.
Kratkoročni izvedbeni cilji so zagotavljanje sredstev za plačila oskrbe v domovih za starejše
občane tudi tistim starejšim osebam, ki si s svojimi prihodki sami tega ne morejo zagotoviti in
tako zagotoviti enak nivo oskrbe z ostalimi oskrbovanci.
Realizirana so bila plačila zavodskih oskrbnin v višini 115.085,31 € in socialno varstvene
storitve pomoč na domu v višini 48.182,67 €.
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 in šolskih
potrebščin, prispevki za novorojence, subvencije najemnin.
Izplačila enkratnih denarnih pomoči in šolskih potrebščin v višini 32.839,29 €. Prispevek za
novorojence v višini 8.979,00 € in subvencioniranje najemnin v višini 6.194,80 €.
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Podprogram vključuje sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Dolgoročni cilj je
zagotavljanje višjih finančnih sredstev za programe socialno-humanitarnih organizacij.
Kratkoročni izvedbeni cilj je zagotovitev sredstev na podlagi finančnega plana za dejavnost
RK OO Radlje ob Dravi.
Realizirana so bila sredstva v višini 10.714,00 €.
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Področje proračunske porabe zajema odlplačila na podlagi kreditnih pogodb.
Odhodki so v primerjavi z letom 2013 višji za 14 % in za 0,8 % višji glede na veljavni
proračun 2014. Odhodki za odplačilo obresti in stroškov povezanih z zadolževanjem in
odplačilom kreditov so realizirani v višini 80.533,23 €.
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23 INTERVENCIJSKI PROGRAM
V letu 2014 nismo oblikovali posebne proračunske rezerve. Tekoča proračunska rezerva je
bila oblikovana v višini 2.925,42 € in v celoti porabljena za pomoč pri sanaciji požara
gospodarskega poslopja in sanacijo po neurju.

I.A

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV

Občina Radlje ob Dravi je z Odlokom o ustanovitvi Režijskega obrata Občine Radlje ob Dravi
MUV, štev. 5/2010, ustanovila režijski obrat. Organiziran je kot nesamostojna notranja
organizacijska enota v okviru občinske uprave Občine Radlje ob Dravi. Režijski obrat ni
pravna oseba.
V skladu z odlokom je s 1. 4. 2010 režijski obrat pokrival naslednja delovna področja:
- javna snaga in čiščenje javnih površin;
- urejanje in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, površin za pešce, zelenih površin;
- urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč, parkov;
- urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov;
- izvajanje programa javnih del;
- urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje;
S 1. 1. 2011 je režijski obrat začel pokrivati tudi:
- upravljanje in vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in drugih objektov v lasti
občine;
S 1. 1. 2012 pa dodatno še:
- upravljanje, urejanje in vzdrževanje pokopališč in pokopališčnih objektov;

Urejanje in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, površin za pešče, zelenih površin, urejanje
in vzdrževanje javnih parkirišč, parkov, urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in
prometnih režimov
Na podlagi veljavnega Odloka o občinskih cestah režijski obrat vzdržuje občinske ceste
(lokalne ceste in javne poti ter druge cestno prometne površine). Glede na razpoložljivo
opremo in kapacitete, pa občina v skladu z zakonodajo na področju javnih naročilih in javnih
financ sklepa ustrezna naročila ali pogodbe s posameznimi izvajalci za posamezne storitve ali
dobavo potrebnih materialov za vzdrževanje.
Vzdrževana dela obsegajo predvsem sanacije udarnih jam, izvedbo tehničnih objektov na
vseh cestah (prepusti, jaški, škarpe, ograje), vzdrževanje bankin, košnjo trave, izris talnih
označb, vzdrževanje prometnih znakov in odvodnjavanje meteornih vod. Izvajanje zimske
službe zajema predvsem pluženje zapadlega snega ter preprečevanje poledice s posipom
mešanice peska in soli na vseh lokalnih občinskih cestah in javnih poteh.
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Upravljanje, urejanje in vzdrževanje pokopališč in pokopališčnih objektov
Na postavki za tekoče vzdrževanje pokopališč so evidentirani stroški za redno vzdrževanje in
obratovanje pokopališč. Med te stroške štejemo predvsem stroške električne energije
(plina), vode in večji strošek za odvoz odpadkov med katere spadajo suhi odpadki in sveče.
Skupni prihodki režijskega obrata 1.064.074 €. Skupni odhodki režijskega obrata znašajo
1.064.074 € in zajemajo vse stroške za delo, materialne stroške za delovanje režijskega
obrata in stroške amortizacije.
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.

ODHODKI RO
Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Amortizacija

Vrednost v €
391.544
521.159
123.690
27.681

CELOTNI ODHODKI RO

1.064.074
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II. BILANCA STANJA
BILANCA STANJA 2014

TEKOČE LETO

SREDSTVA
1 Neopredmetena sredstva
2 Popravek vrednosti neopredm .dolgor. sredstev
3 Nepremičnine
4 popravek vrednosti nepremičnin
5 oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
6 popravek vrednosti opreme in dr.opredm.osn.sr.
7 dolgoročne kapitalske naložbe
8 dolgoročno dana posojila
9 Dolgoročne terjatve iz poslovanj
10 Terjatve za sredstva dana v upravljanje
I. Dolgoročna sredstva in sredstva dana v upravljanje
(1-2+3-4+5-6+7+8+9+10)
1 Dobroimetje pri bankah in drugih finan. ustanovah
2 Kratkoročne terjatve do kupcev
3 Dani predujmi in varščine
4 Kratkoročne terjatve do uporabnikov en.kont.načr.
5 Kratkoročne finančne naložbe
6 Druge kratkoročne terjatve
7 Neplačani odhodki
8 Aktivne časovne razmejitve
II. 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
1 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme
2 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
3 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
4 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
5 Kratkoročne obveznosti do upor.enot.kont.načrta
6 Kratkoročne obveznosti do financerjev
7 Kratkoročne obveznosti iz financiranja
8 Neplačani prihodki
9 pasivne časovne razmejitve
I. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne
razmejitve (1+2+3+4+5+6+7+8+9 )
1 Splošni sklad
2 Rezervni sklad
3 Dolgoročne finančne obveznosti-krediti
4 Druge dolgoročne obveznosti
II. Lastni viri in dolgoročne obveznosti
PASIVA SKUPAJ (I+II )
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
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PREDHODNO
INDEKS
LETO

36.788
25.408
37.982.676
6.324.976
895.407
394.665
250.724
56.456
64.915
9.073.860
41.615.777

33.129
21.298
26.957.284
5.691.852
889.740
309.932
258.952
56.456
69.368
7.877.980
30.119.827

1,11
1,19
1,41
1,11
1.01
1,27
0,97
1,00
0,94
1,15
1,38

202.668
209.400
4.880
52.422
0
133.696
3.888.110
11.577

219.440
251.301
821
1.581.524
0
190.091
4.184.887
12.026

0,92
0,83
5,94
0,03

4.502.753
46.118.530
158.253

6.440.090
36.559.917
158.253

0,70
1,26
1,00

3.959
38.310
2.734.529
76.515
493.021
694.000
222.515
263.153
0
4.526.002
38.331.035
33.201
2.907.657
320.635
41.592.528
46.118.530
158.253

0,70
0,93
0,96

3.959 1,00
39.090 0,98
3.593.129 0,76
180.430 0,42
714.993 0,69
0
221.209 1,01
1.811.228 0,15
69 0
6.564.107
26.508.900
35.954
3.130.321
320.635
29.995.810
36.559.917
158.253

0,69
1,45
0,92
0,93
1,00
1,39
1,26
1,00

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 se v letu 2014
v primerjavi z letom 2013 povečala skupno za 38 %.
Neopredmetena osnovna sredstva so se v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 povečala za
11 %, nepremičnine so se v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 zvišale za 41 %. Sredstva
dana v upravljanje so se v primerjavi s preteklim letom povečala za 15 %.
V letu 2014 se je vrednost zemljišč uskladila s podatki REN (Register nepremičnin) v višini
5.789.277 €.
PRENOS V UPRAVLJANJE JAVNIM ZAVODOM V LETU 2014
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PRENOS SREDSTEV V UPRAVLJANJE
Investicije v vrtec Radlje - OŠ Radlje
Nabava opreme OŠ Radlje
Inv.vzdrž. In izboljšave OŠ Remšnik - OŠ Radlje
Energetska sanacija ZD Radlje
Igrišče za ulično košarko - JZ ŠKTM
Urbani kolesarski park
Investicije v nove športne površine-igrala - JZ ŠKTM Radlje
Kopalno jezero
Regijsko odlagališče Kocerod

Vrednost v €
2.639,75
24.269,22
259.944,66
84.451,14
53.640,07
25.004,08
22.658,97
1.073.187,31
7.333,35

SKUPAJ PRENOS SREDSTEV DANA V UPRAVLJANJE

1.553.128,55
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Iz proračuna občine so bila vložena sredstva v naslednje nabave:
Zap. Neopredmetena osnovna sredstva, oprema in drobni inventar
št.
1 NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
Nakup računalniški programi
2. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
Komunalni priključki
Kavni avtomat

Vrednost v €
3.659
3.659
4.908,11
3.963,00
945,11

Investicije v letu 2014:
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2014
Investicijsko vzdrževanje v Vrtec Radlje
Nabava oprme OŠ Radlje
Igrišče za ulično košarko
Urbani klesarski park
Investicije v nove športne površine in pripadajoče opreme
Prostorsko načrtovanje
Investicijsko vzdrževanje vodovodov
Regijsko odlagališče odpadkov Kocerod
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Drava
Kopalno jezero
Mrežni podjetniški inkubarot II.faza
Polnilna električna postaja za vozila
Kolesarske poti v Dravski dolini
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave OŠ Remšnik
Oskrba s pitno vodo v porečju Drave 3.sklop
Izgradnja komunalne infrastrukture MS 4
Širokopasovno omrežje
Razvojni program podeželja in projekt Leader

Vrednost v €
2.639,75
24.269,22
48.818,03
25.004,08
1.824,00
3.917,17
1.646,00
4.427,80
4.485.566,83
1.073.187,31
628.732,91
1.724,87
474.251,50
162.445,36
13.615,24
115.248,01
25.063,68
91.465,23

SKUPAJ INVESTICIJSKA VLAGANJA

7.183.846,99
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Zaključene investicije v letu 2014:
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ZAKLJUČENE INVESTICIJE
Investicije v vrtec Radlje
Nabava opreme OŠ RADLJE
Igrišče za ulično košarko
Urbani kolesarski park
Mrliška veža Radlje
Investicijsko vzdrževanje vodovodov
Kopalno jezero
Mrežni podjetniški inkubator II. FAZA
Sofinanciranje II. Obvoznice
Hodnik za pešce v Vuhredu
Kolesarske poti v Dravski dolini
Prenova javne razsvetljave
Invest.vzdrževanje in izboljšave OŠ Remšnik
Širitev pokopališča Radlje
Izgradnja komunalen infrastrukture MS 4
Kanalizacija-prijava projektov
Širokopasovno omrežje
Energetska sanacija ZD Radlje ob Dravi
JP Radeljski jarek-Razdevšek
Invest. v nove šport.površine-igrala
Regijsko odlagališče Kocerod

Vrednost v €
2.639,75
24.269,22
53.640,07
25.004,08
136.839,50
14.622,38
1.073.187,31
645.051,19
195.249,25
110.727,91
496.188,70
7.160,00
259.944,66
34.987,97
115.248,01
19.087,00
31.163,68
84.451,14
115.850,79
22.658,97
7.333,35

SKUPAJ ZAKLJUČENE INVESTICIJE

3.475.304,93

PRENOS IN AKTIVIRANJE INVESTICIJ
Mrliška veža Radlje
Investicijsko vzdrževanje vodovodov
Mrežni podjetniški inkubator II.faza
sofinanciranje II. faza obvoznice
Hodnik za peščce v Vuhredu
Kolesarske poti V Dravski dolini
Prenova javne razsvetljave
Širitev pokopališča Radlje
Izgradnja komunalne infrastrukture MS 4
Kanalizacija-prijava projektov
Širokopasovno omrežje
JP Radeljski jarek - Razdevšek

Vrednost v €
136.839,50
14.622,38
645.051,19
195.249,25
110.727,91
496.188,70
7.160,00
34.987,97
115.248,01
19.087,00
31.163,68
115.850,79

SKUPAJ ZAKLJUČENE INVESTICIJE

1.922.176,38
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ZMANJŠANJE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA
Zaradi dotrajanosti so bila izločena osnovna sredstva z neodpisano vrednostjo 13,24 € in
osnovna sredstva z odpisano vrednostjo v znesku 1.993,04 €.

AMORTIZACIJA
Obračunana amortizacija osnovnih sredstev je bila knjižena v breme sklada osnovnih
sredstev v višini 648.790,39 €.
Investicije v teku na dan 31. 12. 2014:
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

INVESTICIJE V TEKU
Travnato nogometno vadbišče
Investicije v nove športbe površine in pripadajoče opreme
Komunalna oprema zemljišč
Komunalna ureditev stanovanjske gradnje Hmelina
Sanacija odlagališ odpadkov Muta
Regijsko odlagališče odpadkov KOCEROD
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Drava
Polnilna električna posataja za vozila
Rek.LC Lampreht - Lovska koča Sv. Anton
Rek.LC Kažir - Sola Sv.Anton
Rek. LC Vuhred - Orlica PUŠNIK
Rek. LC Remšnik - Lovska koča
Oskrba s pitno vodo v porečju Drave 3. sklop
Razvojni program podeželja in projekt leader

Vrednost v €
20.533,74 €
1.824,00 €
28.680,00 €
325.805,16 €
145.839,18 €
233.986,30 €
9.175.549,01 €
1.724,87 €
12.793,68 €
17.133,23 €
56.410,34 €
9.960,00 €
150.589,22 €
91.465,23 €

SKUPAJ INVESTICIJE V TEKU

10.272.293,96

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. V primerjavi s preteklim letom so nižje za 0,03 %.
KRATKOROČNA SREDSTVA
Med kratkoročnimi sredstvi izkazujemo denarna sredstva na poravnalnem računu v višini
202.668 €.
Kratkoročne terjatve do kupcev predstavljajo izstavljeni računi za zakupnine in druge
terjatve do kupcev za najemnine poslovnih prostorov, najemnine stanovanj, najemnine za
grobove, terjatve do Javnega komunalnega podjetja za takse, skupaj terjatve do kupcev v
višini 209.400 €. Zapadle neplačane terjatve občina terjala tudi v postopkih sodne
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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 za neplačane
pogodbene obveznosti države za skupni občinski organ v višini 36.488,37 € in terjatve do
ožjih delov občine krajevnih skupnosti za prejeta neporabljena sredstva v letu 2014 v višini
5.424,27 € in za neplačane račune in skupne projekte v višini 10.504,91 €.
Druge kratkoročne terjatve iz poslovanja predstavljajo terjatev občine do DURS za vstopni
davek na dodano vrednost v višini 106.615,72 € za leto 2014, davek bo poračunan v letu
2015. Druge terjatve iz poslovanja so plačane obveznosti, ki se ne nanašajo na občino Radlje
te so; sofinanciranje investicije v poslovno stavbo drugih solastnikov poslovne stavbe, ki
obveznost še vedno niso poravnali v višini 18.321,74 €, terjatve do ZZZS za refundacijo
plače iz naslova nege v višini 2.418,45 € terjatve do zavoda za zaposlovanje za javna dela v
višini 6.340,18 €.
Neplačani odhodki znašajo 3.888.110 €, to so neplačani računi dobaviteljem, za tekoče
obveznosti, investicije, računi prejeti v letu 2014 in januarju 2015, ki se nanašajo na leto
2014 in zapadejo v plačilo v letu 2015, oz. so zapadli v letu 2014, in jih nismo mogli plačati,
ker niso bili realizirani vsi predvideni prihodki. Obveznosti za izplačane plače, nadomestila
in prispevke za mesec december 2014, ki so bile izplačane v januarju 2015.
Aktivne časovne razmejitve so iz naslova rezervnega sklada za poslovno stavbo katere
upravitelj je Javno komunalno podjetje d.o.o. Radlje, to so plačila občine v rezervni sklad
za upravljanje poslovne stavbe v višini 10.520,96 €, sredstva se bodo poračunala v letu 2015
za izvedene investicije in vzdrževanja v poslovno stavbo.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Med obveznostmi izkazujemo kratkoročne obveznosti, dolgoročne obveznosti in lastni vir –
sklad osnovnih sredstev, obveznosti za sredstva dana v upravljanje, najeti krediti in presežek
prihodkov nad odhodki.
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih delavcev, so obveznosti za decembrsko plačo in
nadomestila , ki so bila izplačana v mesecu januarju 2015 v višini 38.310,03 €.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so neplačani računi za leto 2014, v višini
2.734.529,04 €. Neplačani računi so prispeli v letu 2014 in januarju leta 2015, nanašajo se
na leto 2014 in zaradi plačilnih rokov zapadejo v plačilo v letu 2015. Del neplačanih
računov za leto 2014 je zapadlih in neplačanih. Obveznosti do dobaviteljev bodo poravnane
v letu 2015. Največji delež obveznosti predstavljaja obveznost do investitorja za izgradnjo
kanalizacije in čistilne naprave v višini 1.088.476,37 € in sicer zaradi zadržanih sredstev , ki
znašajo 804.064,61 €.
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so obveznosti za izplačilo upravičencem
vlaganja v telekomunikacije v višini =3.676 €, obveznost iz naslova DDV v višini 57.513,12 €,
ki se bo poračunal v januarju 2015
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so obveznosti v višini
493.021 €, to so obveznosti do javnih zavodov, občin in drugih posrednih in neposrednih
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proračunskih uporabnikov, za izstavljene račune za plačila subvencij k ceni vzgojnin v vrtcih,
prevozi otrok, doplačila oskrbe varovancev, oskrbe starejših, pomoč na domu, najemnine za
športno hišo, redne dotacije izplačila plač in materialnih stroškov za delovanje za mesec
december 2014 izplačane v januarju 2014. Obveznosti iz naslova skupnih projektov in
najemnin do občine Podvelka in Ribnica na Pohorju po delitveni premoženjski bilanci.
Kratkoročne obveznosti do financerjev so obveznosti kratkoročnega kredita, ki ga je občina
najela v letu 2014 in ga do konca leta zaradi likvidnostnih težav ni uspela poplačati.
Kratkoročne obveznosti iz financiranja so krediti, ki zapadejo v plačilo v letu 2014 v višini
222.515 € po načelu ročnosti.
Neplačani prihodki v višini 263.153 € 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
zmanjšani za obračunano amortizacijo v breme sklada osnovnih sredstev. Usklajena so
sredstva dana v upravljanje s prejemniki teh sredstev. Vrednost splošnega sklada na dan
31.12.2014 znaša 38.331.035 € in je za 45 % višji v primerjavi z letom 2014.
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 2014 znaša 101.338,78 €.
Rezervni sklad znaša 33.201 €, predstavlja sredstva tekoče rezerve v višini =5.195 €,
rezervnega sklada za upravljanje poslovne stavbe =10.522 € in sklad premoženja opreme
Kocerod v višini 17.484,79 €.
Dolgoročne finančne obveznosti, krediti stanje na dan 31.12.2014:
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročni kredit za vodohram Radlje
Dolgoročni investicijski kredit Banke Koper
Dolgoročni investicijski kredit Banke Koper
Dolgoročni investicijski kredit NLB
Dolgoročni investicijski kredit odkup hotela Banke Koper
Dolgoročni investicijski kredit upravljanje z dolgom BK
Dolgoročni kredit - stanovanjski sklad
Dolgoročni investicijski kredit - SID banka

Vrednost v €
1.764,41 €
69.972,00 €
917.222,34 €
388.888,80 €
478.441,07 €
254.636,90 €
219.246,93 €
800.000,00 €

SKUPAJ

3.130.172,45

V bilanci stanja so izkazani dolgoročni krediti v višini 2.907.657 €. Obveznosti za dolgoročne
kredite, ki zapadejo v plačilo v letu 2015, in so po načelu ročnosti prikazane med
kratkoročnimi obveznostmi v višini 222.515 €.
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Druge dolgoročne obveznosti predstavljajo osnovna sredstva v lasti drugih občin Muta,
Vuzenica, Podvelka in Ribnica na Pohorju po delitveni bilanci v sorazmernem deležu v skupni
višini 320.635 €.
Izvenbilančni konti na aktivni in pasivni strani bilance stanja predstavljajo prejete bančne
garancije dobaviteljev.

III. 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
750
751
441

Račun finančnih terjatev in naložb
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP.DELEŽEV
Prejeta vračila danih posojil
Prodaja kapitalskih deležev
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Vrednost v €
12.670,90
1.699,65
10.971,25
5.657,07
5.657,07
7.013,83

Občina izkazuje prejeta vračila danih posojil stanovanjskega sklada. V letu 2014 se je
spremenil kapitalski delež doma za starejše občane Dom Hmelina Radlje, kapitalski delež se
je zmanjšal za 10.971,25 € in nato povečal za 2.743,00 €. Povečan je tudi kapitalski delež LAS
MDD, zadruge za razvoj podeželja.
IV. 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:
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- 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.

kto
500
441

Račun financiranje
ZADOŽEVANJE
Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA
Odplačila domačega dolga

Vrednost v €
694.000,00
694.000,00
222.515,55
222.515,55

NETO ZADOLŽEVANJE

471.484,45

Občina je v letu 2014 najela kratkoročni kredit v znesku 994.000,00 €, ki ga do 31. 12. 2014 ni
uspela vrniti. Na osnovi predvidenega vračanja najetih dolgoročnih kreditov je bilo v letu
2014 odplačano 222.515,55 € glavnice dolgoročnega dolga.

Priložena sta zapisnika popisa osnovnih sredstev, drobnega inventarja, terjatev in
obveznosti.
Analitika popisov je evidentirana v računovodstvu. Poraba sredstev tekoče rezerve je
razvidna iz priloženega poročila.

Pripravila:
Natalija Planinšič

mag. Alan BUKOVNIK
ŽUPAN
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III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR

Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva
Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR

Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva
Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR

Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva
Skrbnik (PU)

SKUPAJ 2014-2017

LETO 2014

Sprejeta
vrednost

Realizirana
vrednost

Začetek
financ.

Konec
financ.

Sprejet
plan

Realizacija

Indeks
real.

169.204

139.017

2006

2017

7.420

5.075

0,68

202.780
70.423
132.357

202.380
70.023
132.357

2006

2011

0
0
0

0
0
0

0,00
0,00
0,00

160.979

182.735

2010

2017

1.345

1.345

1,00

19.028

14.387

2006

2017

400

74

0,00

357.489

344.853

2006

2016

45.020

45.020

1,00

12.012

13.589

2014

2016

13.589

13.589

1,00

OBČINA RADLJE
06
Lokalna samouprava
0603
Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje
s premoženjem, potrebnim
za del.občinske uprave
1
nakup opreme

OBČINA RADLJE
06
Lokalna samouprava
0603
Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje
s premoženjem, potrebnim
za del.občinske uprave
2
inv.vzd.obč.stav.dvigalo

OBČINA RADLJE
06
Lokalna samouprava
0603
Dejavnost občinske uprave
06039001 Režijski obrat
nakup vozil in opreme
3

Nakup opreme RO

OBČINA RADLJE
Obramba in ukrepi ob
izrednih dogodkih
0703
Varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami
7039001 Pripravljenost sistema za
zaščito, reševanje in pomoč
1
opremlj.enot CZ
07

Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)

OBČINA RADLJE
Obramba in ukrepi ob
izrednih dogodkih
0703
Varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami
7039002 Delovanje sistema za zaščito
reševaje in pomoč
2
nabava gas.vozila
opreme in inv.vzdrževanja
07

Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)

OBČINA RADLJE
Obramba in ukrepi ob
izrednih dogodkih
0703
Varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami
7039002 Delovanje sistema za zaščito
reševaje in pomoč
3
gradnja gasilskega dome
07

Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

SKUPAJ 2014-2017

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt

11
1102
11029002
1

LETO 2014

Realizirana
vrednost

Začetek
financ.

Konec
financ.

Sprejet
plan

Realizacija

Indeks
real.

126.095
45.968

150.179

2012

2016

79.300
59.030

79.255
58.985

1,00
0,00

80.127

45.112

20.270

20.270

0,00

177.171

173.798

2011

2014

2.635

2.635

1,00

116.609

110.728

2009

2013

0
0
0

0

0,00

Sprejeta
vrednost
OBČINA RADLJE
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
Program reform kmetijstva in živilstva
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
projekti LAS MDD

Viri
proračun občine
proračun občine
proračun RS
EU sredstva

13 PROMET , PROMETNA INFRASTRUKTURA
Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
proračun občine
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
proračun občine
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

OBČINA RADLJE
1302
Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdržvanje in gradnja
občinskih cest
3
Sofinanciranje II. faze obvoznice

OBČINA RADLJE
1302
Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdržvanje in gradnja
občinskih cest
4
Hodnik za pešce Vuhred

79.000

0

OBČINA RADLJE
1302
Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdržvanje in gradnja
občinskih cest
5
LC Sp.Vižinga - Dajčman - Bajs

156.364
92.980
63.384

118.548

2009

2013

0
0
0

0
0
0

0,00

366.753

9.960

2009

2012

0

0

0,00

2011

2012

0

0

0,00

2010

2012

0
0

0
0

0,00
0,00

0

0

0,00

OBČINA RADLJE
1302
Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdržvanje in gradnja
občinskih cest
6
LC Remšnik - Divjak

OBČINA RADLJE
1302
Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdržvanje in gradnja
občinskih cest
7
Pločnik Maistrova

0

OBČINA RADLJE
1302
Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdržvanje in gradnja
občinskih cest
8
Naselje Št. Janž - Samostanska ul.

138.427
34.838

137.978
34.763

103.589

103.215

SKUPAJ 2014-2017

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
proračun občine
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
proračun občine
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt

Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
proračun občine
proračun RS
EU sredstva

Realizirana
vrednost

Začetek
financ.

Konec
financ.

Sprejet
plan

Realizacija

Indeks
real.

114.265
20.605
93.660

115.851

2011

2014

1.586

1.586

1,00

1.550.025
64.163

1.498.178
31.364

2009

2014

31.163

31.164

1,00

1.485.862

220.022
1.246.792

0
0

0
0

0,00
0,00

97.283

56.410

2011

2012

0

0

0,00

148.261
75.211
73.050

126.782

2009

2012

0
0
0

0
0
0

0,00
0,00
0,00

795.765
20.138
225.627

875.369
179.665
207.954

2011
2011

2014
2014

645.341
159.356
75.129

645.512
159.527
75.129

1,00
1,00
1,00

550.000

487.750

410.856

410.856

1,00

18.520

18.520

2010

2011

0

0

0,00

292.971

149.215
132.278

2010

2014

146.251
22.226

132.278

0,00

OBČINA RADLJE
1302
Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdržvanje in gradnja
občinskih cest
9
LC Radeljski jarek - Razdevšek

93.660

OBČINA RADLJE
1306
Telekomunikacije in pošta
13069001 Investicijska vlaganja v
telekomunikacijsko omrežje
10
Širokopasovno omrežje

OBČINA RADLJE
1302
Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdržvanje in gradnja
občinskih cest
11
LC Vuhred - Orlica - Pušnik

OBČINA RADLJE
1302
Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdržvanje in gradnja
občinskih cest
12
Protiprašne ureditve

OBČINA RADLJE
1302
Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdržvanje in gradnja
občinskih cest
14
Kolesarske poti v Dravski dolini

Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR

LETO 2014

Sprejeta
vrednost

OBČINA RADLJE
1302
Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdržvanje in gradnja
občinskih cest
15
LC Kapla - Brezno

OBČINA RADLJE
1302
Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdržvanje in gradnja
občinskih cest
16
Rek.LC Kažir Šola Sv.Anton

124.025

124.025

SKUPAJ 2014-2017
Sprejeta
vrednost
Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt

Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

Začetek
financ.

Konec
financ.

Sprejet
plan

Realizacija

Indeks
real.

12.794
12.794

2010

2013

0
0

0
0

0,00
0,00

0

0

0,00

OBČINA RADLJE
1302
Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdržvanje in gradnja
občinskih cest
17
Rrk.LC Lampreht Lovska koča Sv.Anton

100.000
29.165

Viri
proraču občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR

LETO 2014

Realizirana
vrednost

70.835

OBČINA RADLJE
1302
Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdržvanje in gradnja
občinskih cest
21
Preplastitev ceste na Dobravi

30.000

0

2011

2012

0

0

0,00

55.424

0

2011

2012

0

0

0,00

92.880
31.000

31.815
31.815

2011

2012

16.966
16.966

16.966
16.966

1,00

37.183

10.432

2007

2014

309

0

0,00

530.466
318.409

524.393
312.278

2009

2012

0
0

0
0

0,00
0,00

212.057

212.057

0

0

0,00

OBČINA RADLJE
1302
Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdržvanje in gradnja
občinskih cest
22
Preplastitev ceste Pri skali v Radljah

OBČINA RADLJE
1302
Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdržvanje in gradnja
občinskih cest
32
Javna razsvetljava - PRENOVA JR

61.880

14 GOSPODARSTVO
Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

OBČINA RADLJE
Gospodarstvo
Pospeševanje in podpora
gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega
gospodarstva
1
Podpora - Gar.shema
14
1402

OBČINA RADLJE
Pospeševanje in podpora
gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega
gospodarstva
3
Mrežni podjetniški inkubator
Koroška I. faza
1402

SKUPAJ 2014-2017

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt

Nosilni PPR
Projekt

Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt

Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
proračun RS
EU sredstva

Konec
financ.

Sprejet
plan

Realizacija

Indeks
real.

670.000
268.000

587.113
180.946

2011

2013

664.697
262.697

566.628
164.628

0,85
0,63

402.000

402.000

402.000

402.000

1,00

7.098

7.098

1,00

7.098

7.098

1,00

0
0

0
0

0,00
0,00

0

0

0,00

20.000
20.000
0

0
0
0

0,00
0,00
0,00

0

0

0,00

0
0

0
0

0,00
0,00

0

0

0,00

2012

0
0

0
0

0,00
0,00

2014

1.077.678
617.678

1.073.187
613.187

1,00
0,99

460.000

460.000

1,00

OBČINA RADLJE
Pospeševanje in podpora
gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega
gospodarstva
5
Mrežni podjetniški inkubator
Koroška III. faza S PODPORNIMI AKTIVNOSTMI
1402

957.354
33.953
923.401

7.098

2014

2017

7.098

OBČINA RADLJE
Pospeševanje in podpora
gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega
gospodarstva
Tehnološki razvojni park
1402

1.448.000
143.100

0
0

1.304.900

0

1.740.893
1.115.040

1.962.645
732.973
610.078

625.853

619.594

750.000
500.000

0
0

250.000

0

1.000
1.000

0
0

1.222.045
762.045

1.073.187
613.187

460.000

460.000

2011

2012

OBČINA RADLJE
Promocija Slovenije, razvoj
turizma in gostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma
in gostinstva
5
Drava kot priložnost
1403

2008

2012

OBČINA RADLJE
Promocija Slovenije, razvoj
turizma in gostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma
in gostinstva
6
Zahodno Pohorje
1403

2011

2013

OBČINA RADLJE
Promocija Slovenije, razvoj
turizma in gostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma
in gostinstva
8
Svet gozdnih doživetij, razgledni
stolp Kapunar
1403

Viri
proračun občine
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR

Začetek
financ.

OBČINA RADLJE
Pospeševanje in podpora
gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega
gospodarstva
4
Mrežni podjetniški inkubator
Koroška I I. faza

Viri
proračun občine
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR

Realizirana
vrednost

1402

Viri
proračun občine
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR

LETO 2014

Sprejeta
vrednost

OBČINA RADLJE
Promocija Slovenije, razvoj
turizma in gostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma
in gostinstva
7
Kopalno jezero
1403

2013

SKUPAJ 2014-2017
Sprejeta
vrednost
Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine

Skrbnik (PU)

Realizirana
vrednost

LETO 2014
Začetek
financ.

Konec
financ.

2014

2017

Sprejet
plan

Realizacija

Indeks
real.

6.000

4.044

0,67

OBČINA RADLJE
Promocija Slovenije, razvoj
turizma in gostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma
in gostinstva
8
Wi-Fi v Občini Radlje ob Dravi
1403

6.000

6.000

OBČINA RADLJE
Varovanje okolja in naravne
dediščine
1502
Zmanjšanje onesnaževanja
kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
1
Sanacija odl.odp.Muta
15

Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva
Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt

Nosilni PPR
Projekt

Nosilni PPR
Projekt

Nosilni PPR
Projekt

Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

10.158

10.158

0,00

218.666

31.530

2008

2013

0

0

0,00

158.656
131.534

111.871
84.749

2010
2010

2011
2011

0
0

0
0

0,00
0,00

27.122

27.122

0

0

0,00

0
0

0
0

0,00
0,00

0

0

0,00

13.976
13.976

13.976
13.976

1,00
1,00

0

0

0,00

0
0

0
0

0,00
0,00

0

0

0,00

Zmanjšanje onesnaževanja
kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
7
Kanalizacija Tržna ulica

Zmanjšanje onesnaževanja
kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
Komunalna ureditev stanovanjske gradnje
na Hmelini
1502

207.445
75.877

132.296
728

131.568

131.568

2010

2012

Zmanjšanje onesnaževanja
kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
11
Komunalna ureditev stanovanjske gradnje
na Hmelini II.
1502

Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

Nosilni GPR

2017

1502

Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

Nosilni GPR

2014

OBČINA RADLJE
Zmanjšanje onesnaževanja
kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
4-6
Taksa za obrem. voda
kanalizacija (Vas, Hafner Bajs
Vuhred)

Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva
Nosilni GPR

140.060

1502

Viri
proračun občine

Nosilni GPR

209.749

117.508
19.584

237.853
70.269

97.924

97.924

46.038
8.302

46.038
46.038

2012

2014

Zmanjšanje onesnaževanja
kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
12
Hmelina asfalti
1502

37.736

2013

2013

SKUPAJ 2014-2017

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
proračun RS
EU sredstva
Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt

Nosilni PPR
Projekt

Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

Začetek
financ.

Konec
financ.

Sprejet
plan

Realizacija

Indeks
real.

1.740.200
452.299

1.887.873
521.011

2008

2013

53.769
47.188

53.769
47.188

1,00
1,00

159.683
1.128.218

191.274
1.038.599

1.021
5.560

1.021
5.560

1,00
1,00

44.106

41.405

OBČINA RADLJE
Zmanjšanje onesnaževanja
kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
8

Reg.odl.odpadkov - KoCerod

OBČINA RADLJE
Zmanjšanje onesnaževanja
kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
9
Eko otoki
1502

2010

2011

0

0

0,00

2014

2017

6.516

6.516

1,00

2007

2015

5.736.970
867.145

5.887.230
1.017.405

1,03
1,17

757.567
4.112.258

757.567
4.112.258

0,00

OBČINA RADLJE
Zmanjšanje onesnaževanja
kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
10
Izgradnja komunalne infrastrukture MS4
1502

148.017
32.517
115.500

OBČINA RADLJE
Načrtovanje varstvo in
urejanje voda
15049001 Načrtovanje varstvo in
urejanje voda
6
Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda
1504

11.078.482
4.593.516

10.771.006
3.387.299

6.484.966

1.134.649
6.249.058

56.734
56.734

151.302
151.302

2012

2014

67.070
67.070

67.070
67.070

1,00
1,00

21.051
21.051

21.051
21.051

2013

2013

0

0

0,00
0,00

Načrtovanje varstvo in
urejanje voda
15049001 Načrtovanje varstvo in
urejanje voda
10
Oskrba s pitno vodo
3. sklop
1504

Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

Nosilni GPR

Realizirana
vrednost

1502

Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

Nosilni GPR

LETO 2014

Sprejeta
vrednost

Načrtovanje varstvo in
urejanje voda
15049001 Načrtovanje varstvo in
urejanje voda
13
Hmelina - navezava vodovod
15044

21.051

SKUPAJ 2014-2017

LETO 2014

Sprejeta
vrednost

Realizirana
vrednost

Začetek
financ.

Konec
financ.

Sprejet
plan

Realizacija

Indeks
real.

143.375
141.532
1.843

143.375
141.532
1.843

2008

2011

0
0
0

0
0
0

0,00
0,00
0,00

21.184
21.184

50.184
34.184

2012

2013

0

0
0

0,00
0,00

46.876
46.876

158.008
158.008

2012

2014

117.254
117.254

117.254
117.254

1,00
0,55

1.178.237

99.965

2007

2011

0

0

0,00

61.897
36.107
25.790

18.767
18.767

2010
2010

2012
2012

0
0

0
0

0,00
0,00

48.655
28.970
19.685

4.822

2009

2012

5.114

4.514

0,88

5.000

6.863

2014

2014

6.863

6.863

1,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
drugi viri

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
drugi viri
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt

1603

OBČINA RADLJE
Komunalna dejanvost

16039002 Urejanje pokopališč in
pogrebna dejavnost
2
Mrliška vežica Radlje

1603

OBČINA RADLJE
Komunalna dejanvost

16039002 Urejanje pokopališč in
pogrebna dejavnost
9
Širitev pokopališča Radlje in Vuhred

1603

OBČINA RADLJE
Komunalna dejanvost

16039002 Urejanje pokopališč in
pogrebna dejavnost
8
Investicijsko vzdrževanje
vodovodov

Viri
proračun občine
drugi viri
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
proračun RS
EU sredstva

OBČINA RADLJE
1603
Komunalna dejanvost
16039003 Objekti za rekreacijo
1
Večnamenska dvorana

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt

OBČINA RADLJE
1603
Komunalna dejanvost
16039003 Objekti za rekreacijo
10
Travnato nogometno vadbišče zns

Viri
proračun občine
drugi viri
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
proračun RS
EU sredstva

OBČINA RADLJE
1603
Komunalna dejanvost
16039003 Objekti za rekreacijo
4
Igrišče za ulično košarko v Radljah ob Dravi

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
proračun RS
EU sredstva

OBČINA RADLJE
1603
Komunalna dejanvost
16039003 Objekti za rekreacijo
11
Urbani kolesarski park

SKUPAJ 2014-2017

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

OBČINA RADLJE
1603
Komunalna dejanvost
16039005 Ostala komunala
6
Prostorsko načrtovanje - študije

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
proračun RS
EU sredstva

OBČINA RADLJE
1605
Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 Drugi programi na stan.podr.
5
Celovita obnova mestnega jedra

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

OBČINA RADLJE
1605
Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 Drugi programi na stan.podr.
7
Večstanovanjski objekt Prisoja

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR

OBČINA RADLJE
Upravljanje in razpolaganje z
zemljišči
16069002 Nakup zemljišč
3
Nakup zemljišč

Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

LETO 2014

Sprejeta
vrednost

Realizirana
vrednost

Začetek
financ.

Konec
financ.

Sprejet
plan

Realizacija

Indeks
real.

295.097

366.814

2010

2014

68.137

68.137

0,00

2012

2014

0
0

0
0

0,00
0,00

0

0

0,00

920.000
460.000
460.000

0
0

0
0

2011

2012

0

0

0,00

0

0

678.210

998.704

2006

2017

290.904

290.904

1,00

22.486

22.486

2007

2014

2.798

2.798

0,00

262.140

201.664
31.367
108.688
61.609

2011

2011

0
0

0
0

0,00
0,00

2013

2014

61.850
17
3.010

61.850
17
3.010

1,00
0,98

35.333

84.451
17
25.611

58.823

58.823

58.823

58.823

1606

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

17
1702
17029001
1

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt

17
1702
17029001
2

Viri
proračun občine
proračun občin - javni zavod
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt

17
1702
17029001
3

Viri
proračun občine
proračun občin - javni zavod
proračun RS
EU sredstva

OBČINA RADLJE
Zdravstveno varstvo
Primarno zdravstvo
Dejavnost zdrav.domov
Sof.opreme invest.
vzdrževanje

OBČINA RADLJE
Zdravstveno varstvo
Primarno zdravstvo
Dejavnost zdrav.domov
Adaptacija otroške ambulante
ZD Radlje

200.531
61.609

OBČINA RADLJE
Zdravstveno varstvo
Primarno zdravstvo
Dejavnost zdrav.domov
Energetska sanacija zdravstveni dom Radlje ob Dravi

94.156

SKUPAJ 2014-2017

LETO 2014

Sprejeta
vrednost

Realizirana
vrednost

Začetek
financ.

Konec
financ.

Sprejet
plan

Realizacija

Indeks
real.

147.705

141.998

2007

2014

8.429

9.559

1,13

2.000

0

2006

2013

0

0

0,00

2.109.031
183.844

309.031
183.844

2007

2012

0
0

0
0

0,00
0,00

1.925.187

125.187

0

0

0,00

14.074

12.455

2007

2013

0

0

0,00

87.650

64.088

2010

2014

10.000

10.000

1,00

1.584

5.480

2010

2014

3.896

3.896

0,00

765

510

2010

2011

0

0

0,00

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR

OBČINA RADLJE
1802
Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina
1
Drugi sakralni spomeniki

1802

OBČINA RADLJE
Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina
2
Samostan dominikank

1803

OBČINA RADLJE
Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
3
Dvorec kult.izobr.center

1804

OBČINA RADLJE
Podpora posebnim skupinam

Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

18049004 Programi drugih posebnih skupin
4
Občina po meri invalidov

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

OBČINA RADLJE
1803
Podpora posebnim skupinam
18049001 Programi drugih posebnih skupin
5
Nakup knjižničnega gradiva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

OBČINA RADLJE
1803
Podpora posebnim skupinam
18049001 Programi drugih posebnih skupin
6
Nakup opreme knjižnica

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

1804

OBČINA RADLJE
Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin
7
Nakup opreme JSKD

SKUPAJ 2014-2017

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

OBČINA RADLJE
1804
Podpora posebnim skupinam
18049004 Programi drugih posebnih skupin
8
Prijave na razpisih - inv.trans.

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
proračun RS
EU sredstva

OBČINA RADLJE
1804
Podpora posebnim skupinam
18049004 Programi drugih posebnih skupin
9
Razvaline gradu Mahrenberg

LETO 2014

Sprejeta
vrednost

Realizirana
vrednost

Začetek
financ.

Konec
financ.

Sprejet
plan

Realizacija

Indeks
real.

3.400

5.000

2010

2011

0

0

0,00

81.644
48.407

84.904
48.407

2012

2013

0

0

0,00

99.778

130.429

2006

2012

4.758

4.758

0,00

1.587.075
1.239.458

1.651.947
1.304.330

2004

2014

0
0

0
0

0,00
0,00

347.617

347.617

235.477
164.426

228.152
157.101

2006

2012

1.500
1.500

1.500
1.500

1,00
1,00

71.051

71.051

281.233

100.171

2006

2014

0

0

0,00

481.712

2006

2011

0

0

0,00

19 IZOBRAŽEVANJE
Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt

19
1902

OBČINA RADLJE
Izobraževanje
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci
1
Investicijsko vzdrževanje
vrtec Radlje

Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

OBČINA RADLJE
1903
Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
2
Prizidek OŠ Radlje

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR

OBČINA RADLJE
Primarno in sekundarno
izobraževanje
19039001 Nabava opreme OŠ in investic.
3

Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

1903

OBČINA RADLJE
Primarno in sekundarno
izobraževanje
19039002 Glasbeno šolstvo
4
Inv.vzdrževanje Glasbena šola
1903

OBČINA RADLJE
Primarno in sekundarno
izobraževanje
19039002 Glasbeno šolstvo
5
Mladinski kulturni center s hotelom Radlje
1903

519.705

SKUPAJ 2014-2017
Sprejeta
vrednost
Skrbnik (PU)
Nosilni GPR
Nosilni PPR
Projekt
Viri
proračun občine
druge občine
proračun RS
EU sredstva

LETO 2014

Realizirana
vrednost

Začetek
financ.

Konec
financ.

Sprejet
plan

Realizacija

Indeks
real.

518.526
598.913

2013

2014

166.294
84.235

162.446
80.386

100,00

82.059

82.059

100,00

OBČINA RADLJE
Primarno in sekundarno
izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
6
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave OŠ Remšnik
1903

241.893

142.744

