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 UVOD 

 
Predlog Rebalansa proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2017 obsega: 
 

- Rebalans Občine Radlje ob Dravi za leto 2017  – I. Splošni del 
 

- Rebalans Občine Radlje ob Dravi za leto 2017 – II. Posebni del  
a. Obrazložitev sprememb predloga Rebalansa Občine Radlje ob Dravi za leto 2017 
b. Odlok o Rebalansu proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2017 
 

- Načrt razvojnih programov 2017 – 2020 
a. Obrazložitev Načrta razvojnih programov 2017 – 2020 

 
- Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem 
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OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA 

 

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

Izkazuje vse predvidene prihodke in odhodke proračuna občine Radlje ob Dravi, ki bodo vplačani 
oz. izplačani na področju proračuna za leto 2017. V  ponovnih uskladitvah posameznih prihodkov 
in odhodkov oziroma pripravi rebalansa smo izhajali iz devet mesečne realizacije leta 2017 in 
predvidevanjih do konca leta.  
 

PRIHODKI 

 
Skupni prihodki rebalansa za leto 2017 so ocenjeni  v višini  10.737.586,82 € kar je za  5  % manj 
kot so bili predvideni v sprejetem proračunu za leto 2017.  
 
DAVČNI PRIHODKI 

V predlogu rebalansa proračuna za leto 2017 je skupaj načrtovanih 4.320.987,98 € davčnih 
prihodkov, kar je za 79.131,02 € manj kot v proračunu za leto 2017. 
 
Primerjava sprememb davčnih prihodkov:  

Proračun 2017 Rebalans

DAVČNI PRIHODKI vrednost v € vrednost v € Indeks

Davki na dohodek in dobiček (700) 3.705.744,00 3.694.343,00 99,69

Davki od premoženja (703) 585.587,29 520.209,60 88,84

Domači davki na blago in storitve (704) 108.757,71 106.435,38 97,86  
 

Glede na sprejet proračun 2017 se je za 11.401,00 € zmanjšala dohodnina – občinski vir. 
 
Prav tako so se v primerjavi z napovedmi zmanjšale  naslednje kategorije davka od premoženja: 

- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od pravnih oseb za 76.419,71 €; 
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od fizičnih oseb za 26.730,91 €; pri sestavi 

proračuna za leto 2017 j e bilo zaradi zamikov obrokov plačil težko predvideti dejanska 
plačila nadomestil za stavbno zemljišče; 

V primerjavi z napovedmi so se povečale naslednje kategorije davka od premoženja: 
- davek na promet nepremičnin – od pravnih oseb v višini 28.807,13 € 
- davek na promet nepremičnin – od fizičnih oseb v višini 8.965,80 €; 
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Na postavki davki na blago in storitve so se povečale naslednje kategorije: 
- davek na dobitke od iger na srečo v višini 9.480,22 €; 
- turistična taksa v višini 1.877,41 €; 
- občinske takse od pravnih oseb v višini 143,60 €; 

Zmanjšanje pa je predvideno  
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 

13.853,56 €. 
 
NEDAVČNI PRIHODKI 

Primerjava sprememb nedavčnih prihodkov: 
Proračun 2017 Rebalans

NEDAVČNI PRIHODKI vrednost v € vrednost v € Indeks

NEDAVČNI PRIHODKI (71) 1.609.370,43 2.051.745,57 127,49

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (710) 1.099.940,79 1.090.934,83 99,18

Globe in druge denarne kazni (712) 3.789,09 3.789,09 100,00

Prihodki od prodaje blaga in storitev (713) 19.677,88 22.950,75 116,63

Drugi nedavčni prihodki (714) 480.004,66 928.112,89 193,35  
 

Iz tabele je razvidno, da so ocenjeni nedavčni prihodki občinskega proračuna Rebalansa za leto 
2017 višji od pričakovanih in sicer za 442.375,14 € ali za 27,49 %. Pri vseh nedavčnih prihodkih je 
glede na realizacijo devetih mesecev zaznati povišanje, razen pri udeležbi na dobičku in dohodkih 
od premoženja, ki zaradi prihodkov od podeljenih koncesij za vodno pravico ne dosegajo 
pričakovanih prihodkov.  

V primerjavi z napovedmi sprejetega proračuna so se v predlogu rebalansa za leto 2017 povečale 
ocene nedavčni kategoriji: 

- prihodki od najemnin za opremo v višini 25.458,26 €; 
- prihodki od prodaje materiala in odpadkov v višini 7.000,00 €; 
- drugi nedavčni prihodki v višini 384.074,54 € - prihodki zasebnih vlagateljev za projekt 

Energetska sanacija objekta Tima; 
- drugi izredni nedavčni prihodki v višini 63.786,86 € iz naslova prejetega premoženja 

oskrbovancev, ki jim je občina plačevala domsko oskrbo. 
 
Znižala pa se je ocena nedavčnega prihodka: 

- prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico v višini 34.464,22 €; 
- prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 3.727,13 €; 
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KAPITALSKI PRIHODKI 

V predlogu proračuna je bilo načrtovanih kapitalskih prihodkov v višini 200.000,00 € kar je za 
106.664,02 € manj od pričakovanih v predlogu rebalansa proračuna za leto 2017. 
 
Primerjava sprememb kapitalskih prihodkov: 

Proračun 2017 Rebalans

KAPITALSKI PRIHODKI vrednost v € vrednost v € Indeks

KAPITALSKI PRIHODKI (72) 200.000,00 93.335,98 46,67

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (720) 0,00 18.224,74

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (722) 200.000,00 75.111,24 37,56  
 
 
PREJETE DONACIJE 
Ocena prihodkov od prejetih donacij v proračunu 2017 znaša 10.000,00 € in se je glede na 
predvidene prihodke iz tega naslova zmanjšala za 2.000,00 €.  
 
 
TRANSFERNI PRIHODKI 

Ocenjene so razlike v transfernih prihodkih: 
TRANSFERNI PRIHODKI Proračun 2017 Rebalans 

vrednost v € vrednost v € Indeks

TRANSFERNI PRIHODKI (74) 5.048.908,25 4.263.517,29 84,44

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (740) 891.893,48 944.697,52 105,92

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU (741) 4.157.014,77 3.318.819,77 79,84  

 
Transferni prihodki so, v primerjavi z oceno proračuna za leto 2017, znižani za 16 % oziroma za 
785.390,96 €. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij, to so prejeta sredstva iz 
državnega proračuna so se povečala za 6 %, predvsem zaradi spremenjenega izračuna primerne 
porabe občin in finančne izravnave. Znatno pa so se znižala predvidena sredstva iz državnega 
proračuna in iz sredstev EU zaradi spremembe predvidenih investicij. 
 
Glede na predvidevanja so znižani naslednji prihodki:  

- prejeta sredstva iz naslova državnega proračuna za investicije v višini 24.078,84 € 
(uskladitve zneskov investicij predvidenih do konca leta 2017); 

- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov v 
višini 181.462,63 € (zaradi prenosa investicij v naslednje proračunsko obdobje); 

- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada v 
višini 656.732,37 € (uskladitve zneskov investicij predvidenih do konca leta 2017 in prenos 
nekaterih investicij v naslednja proračunska obdobja). 
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Povečale pa so se ocene iz naslova naslednjih prihodkov: 

- prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna v višini 36.083,00 € 
(finančna izravnava); 

- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 27.299,88 € 
(polnilne električne postaje za vozila); 

- denarna sredstva iz občinskih proračunov v višini 13.500,00 € (umestitev dvigala v ZD 
Radlje) 

 

ODHODKI 
 

Odhodki po ekonomski klasifikaciji prikazujejo odhodke po kontih, v skladu s sprejetim kontnim 
načrtom za proračunske porabnike. V tabeli splošnega dela predloga proračuna za leto 2017 so 
prikazani skupni odhodki, ki so načrtovani v odhodkih po funkcionalnih dejavnostih, zbirno po 
posameznih namenih porabe, kot so predpisani v kontnem načrtu.  
 
Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan ocenjen obseg odhodkov 
Rebalansa proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2017 v višini 10.397.748,02 €, kar je za 6 % 
manj glede na predvidene odhodke Proračuna za leto 2017. 
 

TEKOČI ODHODKI (40) 

Stroški dela zaposlenih v občinski upravi se evidentirajo v okviru skupin kontov 400 in 401 in 
zajemajo plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, 
nadurno delo, druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost ter premije za 
kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev. Odhodki za plače in drugi izdatki 
zaposlenim so ocenjeni v višini 265.554,42 € in so ostali na enakem nivoju kot so bili predvideni. 
Glede na oceno v sprejetem proračunu za leto 2017 ne bo bistvenih odstopanj.  
 
Izdatki za blago in storitve so evidentirani v skupini kontov 402, to so sredstva, ki so v proračunu 
predvidena kot izdatki za blago in storitve in pokrivajo izdatke za izvedbo različnih programskih 
nalog. Sem štejemo izdatke za splošni material in storitve (varovanja zgradb, strokovna literatura, 
pisarniški in čistilni material ipd.), za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve  
in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega 
vzdrževanja, plačila kazni in odškodnin ter druge operativne odhodke. V odhodkih predloga 
rebalansa predstavljajo izdatki za blago in storitve 1.365.302,87 €, kar je za 11.481,05 € več od  
predvidenih v proračunu 2017.  
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Glede na oceno in realizacijo zadnjih devet mesecev se povišanja predvidevajo na naslednjih 
kontih: 

- električna energija v višini 4.631,94 €, povišanje je predvideno na objektih občinske 
uprave; 

- tekoče vzdrževanje v višini 92.490,12 € na postavki urejanja in vzdrževanja lokalnih cest; 
Glede na realizacijo zadnjih devet mesecev in na oceno do konca leta 2017 je zmanjšanje 
predvideno na nekaterih naslednjih kontih: 

- drugi splošni material in storitve v višini 21.403,77 € na proračunskih postavkah Veseli 
spust Drava, Mladim prijazna občina in ŠKTM Turizem TIC; 

- drobni inventar v višini 4.593,78 € na postavki Prometna signalizacija; 
- drugi posebni material in storitve v višini 6.633,00 € na postavki  Oskrba s pitno vodo v 

porečju Drave 3. Sklop 
- drugi operativni odhodki v višini 48.547,26 € (projekt Evroskepticizem v luči birokracije EU 

EVS-BEU, projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Drava) 
 
Zaradi znižanja obrestnih mer so se znižale tudi obresti v okviru konta 403 Plačila domačih obresti 
za 9.435,78 €. 
 

TEKOČI TRANSFERI (41) 

Odhodki vsebujejo izdatke namenjene financiranju programov na področju subvencij podskupina 
410, transferov posameznikom in gospodinjstvom podskupina 411, transferov neprofitnim 
organizacijam in ustanovam podskupina 412 ter drugi tekoči domači transferi podskupina 413, ki 
vsebujejo tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne zavode in 
javne gospodarske zavode. Tekoči transferi so predvideni višini  2.843.542,85 € in so za 394,29 € 
nižji glede na predvidene odhodke v proračunu 2017. Glede na realizacijo zadnjih devet mesecev 
in oceno odhodkov do konca leta, so predvidena povišanja na nekaterih naslednjih kontih: 

- tekoči transferi v javne zavode, za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim in za 
izdatke za blago in storitve v višini 42.370,88 € (uskladitev plač JZ ŠKTM, Knjižnica Radlje); 

- tekoči transferi v javne agencije v višini 3.500,00 € (Mrežni podjetniški inkubator Koroška-
Podporne aktivnosti). 

Glede na realizacijo in predvidevanja do konca leta pa se zmanjšujejo odhodki na kontu: 
- kompleksne subvencije v kmetijstvu v znesku 5.124,60 €, zaradi nerazdeljenih sredstev na 

postavki kmetijstvo; 
- drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti v višini 25.637,87 €, predvsem zaradi 

spremembe pravilnika in posledično zmanjšanja postavke Enkratne denarne pomoči; 
- tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 7.860,00 € (prenos 

projekta Pot po mejah občine v naslednje proračunsko obdobje) 
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INVESTICIJSKI ODHODKI (42) 

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in ne- 
opredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in 
napeljav. Zajemajo tudi investicijsko vzdrževanje, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev. 
Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine. Investicijski odhodki 
so predvideni v višini  5.679.748,75 € in so za 651.816,91 € manjši glede na predvidene odhodke  
proračuna 2017. Zmanjšala so se predvidena sredstva za nakup opreme in prenos nekaterih 
predvidenih investicij v naslednje proračunsko leto. 
 

INVESTICIJSKI TRANSFERI (43) 

Investicijski transferi so predvideni v višini  132.406,28 € in so se za 13.570,27 € znižali glede na 
predvidene odhodke v proračunu 2017, zaradi predvidenih investicijskih transferov v Regijsko 
odlagališče odpadkov Kocerod.  
 
Vsi odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov so vsebinsko predstavljeni v posebnem delu 
proračuna po programski klasifikaciji.  
 

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. 

Občina v letu 2017 ne predvideva novega zadolževanja. 
 
Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo: 

- odplačila glavnice domačih in tujih kreditov, 

- odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini. 
V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih v teku 
proračunskega leta. 
 
Odplačilo domačega dolga (550) se nanaša na odplačila glavnic najetih kreditov poslovnim 
bankam v višini 420.816,78 €.  
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NETO ZADOLŽEVANJE  
Saldo -420.816,78 € predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je 
odplačilo kreditov višje od novega zadolževanja.  
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OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 
Skupni odhodki so se glede na sprejet Proračun 2017 znižali  za 662.540,64 € in so predvideni v 
višini 10.397.748,02 €. Glede na realizacijo zadnjih devet mesecev in oceno ter načrtovanjem do 
konca leta, se spreminjajo odhodki na nekaterih programih oziroma proračunskih postavkah. 
 
Občina Radlje ob Dravi je glede na organiziranost svojih neposrednih proračunskih uporabnikov 
pripravila institucionalno klasifikacijo na naslednje institucionalne enote: 

- 1000 občinski svet 
- 2000 nadzorni odbor 

- 3000 župani in podžupani 

- 4000 občinska uprava 

- 4001 skupni občinski organ 
- 5000 krajevne skupnosti 

 
Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor 
na vprašanje: »kdo porablja proračunska sredstva«. Institucionalna klasifikacija proračunskih 
uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci 
pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna. 
 
 
3000 ŽUPAN IN PODŽUPANI 

01  POLITIČNI SISTEM  

 
Na tem programskem področju, institucionalne klasifikacije 3000 Župan in podžupani, so 
predvideni odhodki v višini 139.111,98 € in so v primerjavi z planiranimi sredstvi višji za 0,4 %.  

Program 0101  Politični sistem 

01019003   Dejavnost župana in podžupanov   

Odhodki  so predvideni v višini  139.111,98 € in so za 500,00 € višji zaradi izplačila regresa župana. 
 

4000 OBČINSKA UPRAVA 

02  EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  

 
Za to področje programa, institucionalne klasifikacije 4000 Občinska uprava, je predvidenih 
10.074.631,78 € in so glede na zadnji sprejet plan nižji za 6%. 
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06   LOKALNA SAMOUPRAVA    

Predlog predvideva na tem programu sredstva v višini 545.964,53 € kar predstavlja 2 % višje 
odhodke glede na zadnji sprejet proračun. 

Progam 0603  Dejavnost občinske uprave odhodki  

06039001  Administracija občinske uprave   

Na podprogramu Administracija občinske uprave so predvideni odhodki v višini 417.242,43 € in 
so za 866,60 € višji od načrtovanih. Zvišala so se sredstva za regres občinske uprave. 
 

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

Podprogram zajema planirane odhodke za vzdrževanje občinskih prostorov in poslovne zgradbe 
v višini 105.270,28 €, ki so višji od predvidenih za 11.423,43 €. Znižala so se sredstva za nakup 
opreme za 7.000,00 €. Povečala so se sredstva na proračunski postavki Investicije in investicijsko 
vzdrževanje druge občinske stavbe, ki so predvidena v znesku 86.412,52 € in so višja za 18.423,43 
€. Povečanje odhodkov na tej postavki je predvsem zaradi tekočih stroškov zgradb v lasti občine, 
nekatere stavbe se pokrivajo iz prihodkov od najemnin.  
 

07  OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  

Na tem področju so predlagani odhodki v višini 124.236,49 € in so za 63.084,94 € nižji od prvotno 
načrtovanih. 
 
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Investicija v Regijski poligon za gasilce se premakne v naslednje proračunsko obdobje in je 
predvidena v proračunu za leto 2018. 
 

08    NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST  

Predlagani odhodki za leto 2017 so 5.576,22 € in so za 4.593,78 € nižji od prvotno načrtovanih. 

Program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 

08029001    Prometna varnost 

Na tem podprogramu so sredstva znižana glede na realizacijo zadnjih devet mesecev v znesku 
4.593,78 € za prometno varnost in signalizacijo. 
 

11   KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Predlagani odhodki na tem programu so 122.349,01 € in so za 15.260,81 € višji od predvidenih. 
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1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

V tem podprogramu so vključeni razvojni programi podeželja in projekt Leader, ki se za izgradnjo 
čistilnih naprav poviša za 2.155,10 €. Pomoč za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji so bila 
s sklepom odbora v višini 5.124,60 € prenesena na postavko Vzdrževanje gozdnih cest. Znižala se 
je postavka za projekt Center sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi za 3.749,69 €. 

1104 Program gozdarstvo  

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture, odhodki so 
ocenjeni v višini 75.240,17 €. 
 
11049001  Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest   

Za 5.124,60 € se je povišala postavka Vzdrževanje gozdnih cest. Glede na letošnjo realizacijo so 
povečana sredstva za upravljanje in vzdrževanje občinskega gozda za 16.855,40 €.  
 

13     PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

Za promet, prometno infrastrukturo in komunikacijo so predvidena sredstva v višini 827.211,61 € 
in so za 8 % višja od prvotno načrtovanih. 

1302   Cestni promet in infrastruktura  

13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest   

Za tekoče vzdrževanje lokalnih cest so se v predlaganem rebalansu odhodki povišali za 110.257,43 
€ in so predvideni v višini 526.916,51 €. Poleg povečanja na postavki Vzdrževanje lokalnih cest je 
dodana postavka. Polnilne električne postaje za vozila v višini 26.800,00 €, ki je predvidena za 
postavitev električnih postaj na območju Občine Radlje ob Dravi, projekt je sofinanciran s strani 
ECO SKLADA, v višini 17.932,56 €. 
 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

Na tem programu so predlagana sredstva v višini 225.504,32 €, povišanja glede na sprejet 
proračun so predvidena na postavki: 

- Inv. vzdr. LC 3470031 Remšnik-Koležnikov most v višini 4.000,00 €; 

- Inv. vzdr. LC 347151-R704 Gregel-Cigajnar-Kajžer v višini 4.884,53 €; 

- Inv. vzdr. LC R704—Sp.Orlica v višini 7.937,97 €. 
 
Znižanja odhodkov glede na plan pa na naslednjih proračunskih postavkah: 
- Avtobusna postaja Vas v višini 5.000,00 €  
- Avtobusna postaja Vuhred-Ribnica v višini 500,00 €  

- Inv. vzdr. LC 846611 Sv.Trije kralji-MP Radelj-priključek Kapunar v višini 20.000,00 €; 



 

16 
 

 
Predlog Rebalansa  za leto 2017 

 

  

 
Občina Radlje ob Dravi 

 

  

- Inv. vzdr. LC 347082 Lakoše-Koležnikov most II.faza v višini 2.852,50 €, predvidena 
investicija znaša 138.681,82 € in je sofinancirana na podlagi 21. člena  ZFO. 

 
13029004 Cestna razsvetljava 

Na tem podprogramu so predvidena sredstva v višini 74.660,00 € in so za 34.528,79 € nižja kot v 
predlaganem proračunu. Na postavki Javna razsvetljava so se sredstva znižala za 28.000,00 €, 
predvsem zaradi razmejitve sredstev električne razsvetljave za druge objekte v lasti občine, ki smo 
jih prenesli na postavko Vzdrževanje drugih občinskih objektov. Za 6.528,79 € so se znižali tudi 
predvideni odhodki na postavki Preureditev napajališč in prižigališč JR. 
 
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

Glede na realizacijo se na postavki Širokopasovno omrežje predvidijo odhodki  v višini 130,78 €.  
 

14   GOSPODARSTVO 

Sredstva na tem programu so predvidena v višini 83.657,93 € in so za 94 % nižja od načrtovanih 
predvsem, zaradi izločitve projekta Razvoj turizma-ekonomska infrastruktura v višini 1.220.000,00 
€.  

1402  Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti  

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Odhodki so predvideni v višini 9.734,70 €. Glede na realizacijo so predvideni odhodki na postavki 
Poslovna cona za 1.912,32 € in postavki Mrežni podjetniški inkubator Koroška (III.faza s 
podpornimi aktivnostmi) v višini 4.013,38 €. Investicija Poslovna cona »Pušnik«, ki je bila 
predvidena v višini 202.288,32 €,  je predlagana v proračunu za leto 2018. 

1403    Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  

14039001 Promocija občine 

Program vključuje promocijo občine doma in zamejstvu. V predlogu rebalansa znaša 2.376,12 € 
in je znižan za 17.100,00 €. Občina ni bila uspešna na razpisu Evropa za državljane s programom 
Evroskepticizem v luči birokracije EU (EVS-BEU). Za 600,00 € so se znižali tudi odhodki na 
postavki Mayors for peace. 
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14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Predvideni so odhodki v višini 71.547,11 € in so se znižali  za 1.224.096,00 €. Predviden projekt 
Razvoj turizma-ekonomska infrastruktura, v višini 1.220.000,00 € je izločen iz proračuna 2017, ker 
ni bilo izkazanega interesa zasebnih partnerjev. 

15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  

Predvideni odhodki na tem programu znašajo 3.960.067,44 € in so za 1 % nižji glede na sprejet 
proračun za leto 2017. 

1502   Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor  

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Predvideni so odhodki v višini 7.849,27 € in so glede na realizacijo za 14.872,65 € manjši od 
predvidenih na postavki Regijsko odlagališče odpadkov – KoCeROD.  
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

Na tem podprogramu so predvideni odhodki v višini 147.154,90 € kar je za 42.754,74 € manj od 
načrtovanih odhodkov. Glede na realizacijo so za 45.213,76 € manjši odhodki na postavki 
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Drava. Glede na realizacijo pa so predvideni odhodki na 
postavki Izgradnja komunalne infrastrukture MS4-2.faza v višini 2.459,02 €. 
 

15029003 Izboljšanje stanja okolja 

Predvideni so odhodki v višini 14.762,00 € in so glede na plan višji za 122,00 € in sicer za študijo 
izvedljivosti na projektu Celostna prometna strategija. 
 

1504   Upravljanje in nadzor vodnih virov  

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

Predvidena sredstva na tem programu so 3.790.301,27 €, in so povišana za 9.951,65 €. Povečali 
so se odhodki na proračunski postavki Odškodnina kmetom vodovarstveno območje za 310,04 €. 
V tem letu se ne pričakuje nobene nove vloge za sofinanciranje vodovodov občanov, zato je 
postavka zmanjšana za 1.000,00 €. Na postavki Oskrba s pitno vodo v porečju Drave 3. sklop so 
glede na  realizacijo predvideni dodatni odhodki v višini 10.641,61 € za administrativne stroške. 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  

Predvidena sredstva na tem programu so 470.368,42 € in so za 6 % višja od predvidenih v 
proračunu. 
 

1602  Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  

16029003  Prostorsko načrtovanje 

Predvidena sredstva na tem programu znašajo 109.174,22 € in so za 43.441,70 € višja od 
načrtovanih v proračunu. Sredstva na postavki Prostorsko načrtovanje so se znižala, znatno pa so 
višja predvidena sredstva za Projektno dokumentacijo. Na tej postavki so stroški vseh novih 
projektov (energetska sanacija objekta Tima, poslova cona Pušnik, sadjarski center Radlje ob 
Dravi…) in zaradi neupravičenih stroškov sofinanciranja niso razdeljeni po posameznih projektih. 

1603  Komunalna dejavnost  

16039001  Oskrba z vodo 

Na podlagi realizacije in predvidenih stroškov do konca leta na tej postavki ni predvidenih 
odhodkov. 
 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Za 4.009,15 € so se zmanjšali odhodki na postavki Urejanje in vzdrževanje pokopališč. 
 

16039003 Objekti za rekreacijo 

Na postavki so predvideni odhodki v višini 56.607,90 € in so za 2.775,70 € višji od prvotno 
načrtovanih. Za 982,10 € je zmanjšana investicija v obnovo Športno igrišče Vas, na postavki 
Travnata površina za vadbo, so v višini 3.757,80 € predvideni stroški za najem zemljišča.  

1606  Upravljanja in razpolaganje z zemljišči 

16069002 Nakup zemljišč 

Glede na realizacijo in oceno do konca leta se za 9.000,00 € znižujejo odhodki za nakup zemljišč 
in so predvideni v znesku 1.000,00 €. 
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17    ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Predlagani odhodki znašajo 212.097,57 € in so za 7 % višji od predvidenih v sprejetem proračunu 
za leto 2017. 

1702   Primarno zdravstvo   

17029001   Dejavnost zdravstvenih domov 

Umestitev dvigala v ZD Radlje ob Dravi se zvišuje za 13.500,00 € in je predvidena v višini 
118.500,00 €. Investicijo bo vodil Zdravstveni dom Radlje iz naslova pobranih najemnin 
koncesionajev. 
 

18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

V rebalansu proračuna za leto 2017 so predvidena sredstva za program kultura, šport in nevladne 
organizacije v višini 1.586.256,51 € in so za 963.835,61 € večja zaradi projekta Energetska sanacija 
objekta Tima.  

1802  Ohranjanje kulturne dediščine  

18029001   Nepremična kulturna dediščina    

Predvideni so odhodki v višini 22.350,00 € in so za 65.000,00 € nižji od predvidenih. Odhodki za 
izvedbo projekta Sadjarski center Radlje ob Dravi se načrtujejo v naslednjem proračunskem 
obdobju. 

1803 Programi v kulturi  

18039001 Knjižničarstvo in založništvo  

Na podprogramu je predvidenih 1.376.935,12 € in so višji od predvidenih za 1.041.367,04 €. Za 
projekt Energetska sanacija objekta Tima je predvidenih 1.110.645,63 €. Znižali smo stroške za 
obnovo in preselitev knjižnice, v višini 70.000,00 €, ki so predvideni v začetku leta 2018. V 
rebalansu proračuna smo upoštevali tudi uskladitev finančnih sredstev za namen plač v knjižnici 
in jih povišali za 721,00 €. 

Program  1804  Podpora posebnim skupinam  

18049004   Programi drugih posebnih skupin 

Predvideni so odhodki v višini 48.861,53 € in so za 2.821,43 € nižji od predvidenih.  Za 3.000,00 € 
so znižana sredstva za sofinanciranje zdravstvenih programov društev, sredstva smo namenili za 
letovanje otrok v Punatu, v organizaciji OO Rdečega križa Radlje ob Dravi in so prikazana na 
podprogramu drugi programi v pomoč družini. Glede na realizacijo 2017 in predvidenih odhodkov 
do konca leta so se znižali tudi odhodki na postavki Mladim prijazna občina v višini 2.822,77 € in 
odhodki na postavki Prostovoljstvu prijazna občina v višini 1.500,00 €. Glede na realizacijo so 
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predvideni odhodki v višini 4.501,34 € na novi postavki Festival »Igraj se z mano«, ki se je delno 
pokrival s donacijskimi sredstvi. 
 

Program  1805  Šport in prostočasne aktivnosti  

18059001   Programi športa 

Sredstva iz proračunske postavke Pot po mejah občine v višini 9.710,00 € se prestavi v naslednje 
proračunsko obdobje. 
 

19   IZOBRAŽEVANJE 

Predlagani odhodki znašajo 1.804.420,85 € in so za 2 % višji od predvidenih v sprejetem proračunu 
za leto 2017. 
 

1905 Drugi izobraževalni  programi  

19059002    Druge oblike izobraževanja 

Predvidena so sredstva v višini 628.276,46 € in so glede na proračun  višja za 30.649,47 € zaradi 
uskladitve tekočih transferov v javne zavode, sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 
Zavodu za šport, kulturo, turizem in mlade Radlje. 

1906   Pomoči šolajočim   

19069001   Pomoči v osnovnem šolstvu  

Odhodki so predvideni v višini 318.710,38 € in so za 29,62 € nižji od predvidenih. Glede na 
realizacijo so za 29,62 € nižji odhodki Letne šole v naravi. 
 
19069003    Štipendije      

Glede na realizacijo zadnjih devet mesecev so se na postavki štipendije znižali odhodki za 300,00 
€. 
 

20  SOCIALNO VARSTVO 

Predlagani odhodki znašajo 217.335,03 € in so za 50 % nižji od predvidenih v sprejetem proračunu 
za leto 2017 zaradi prestavitve projektov v naslednje proračunsko obdobje. 

2002 Varstvo otrok in družine 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 

Podprogram ima novo postavko Letovanje otrok, kjer so sredstva, ki jih je občina prispevala 
otrokom za letovanje v Punatu v višini 4.850,00 €. 
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2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

20049003 Socialno varstvo starih 

Predvideni odhodki v višini 179.810,13 € so višji za 8.519,47 € zaradi predvidenih višjih 
odhodkov na postavki Pomoč na domu. 
 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 

Na podlagi  določb novega pravilnika so se znižala sredstva za dodelitev enkratnih denarnih 
pomoči za 29.768,00 € in znašajo 3.000,00 €. 
 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Predvideni so odhodki v višini 3.083,00 € in so nižji za 201.456,80 € zaradi  prestavitve projekta 
Sokolski dom-preplet vsebin skozi zgodovino in sedanjost v višini 51.456,80 € in prestavitve 
projekta Bivalna enota na lokaciji Občine Radlje ob Dravi v višini 150.000,00 € v naslednje 
proračunsko obdobje.  
 
 

22   SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA  

Predlagani odhodki znašajo 87.278,11 € in so za 10 % nižji od predvidenih v sprejetem proračunu 
za leto 2017. 
 

2201  Servisiranje javnega dolga  

22019001  Obveznosti iz naslova financiranja domačega zadolževanja  

Podprogram vključuje sredstva za odplačilo obresti dolgoročnih kreditov in stroškov  kreditiranja  
v višini 87.278,11 € , glede na realizacijo so se stroški glede na predvidene znižali za  9.435,78 €. 
 
 
 
4001 SKUPNI OBČINSKI ORGAN 

16   PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029002  Nadzor nad prostorom,onesnaževanjem okolja in narave 

Podprogram vključuje sredstva Komunalnega inšpektorja Medobčinskega inšpektorata Koroške. 
Glede na realizacijo so predvidena sredstva v višini 15.810,55 € in so nižja v primerjavi z 
planiranimi za 2.601,93 €.  
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4000 OBČINSKA UPRAVA 

RAČUN FINANCIRANJA 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA    

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje 

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja  proračuna, glavnice 
za odplačilo dolgoročnih kreditov poslovnim bankam. 
Glede na realizacijo so predvidena sredstva za odplačila glavnic najetih kreditov v višini 
420.816,78 € in so za 1.197,07 € višja od predvidenih v sprejetem proračunu za leto 2017. 
 
 
Radlje ob Dravi, 02. 11. 2017 
 
 

Mag. Alan BUKOVNIK 
Župan Občine Radlje ob Dravi 



                              PREDLOG 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št.94/07 - UPB 2, 76/8, in 79/09, 51/10, 

40/12),  29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11, 14/13, 101/13)  ter 109. in 113. 

člena Statuta Občine Radlje ob Dravi ( MUV, št. 25/06) je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na 

_________________________ sprejel         

         

         

O D L O K 

o Rebalansu proračuna Občine Radlje ob Dravi 

za leto 2017 

         

         

 

1. člen 

 

V odloku o proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 2017 (MUV št. 2/2017) se spremeni 2. člen tako, 

da se glasi: 

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. 

Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter 

račun financiranja. Splošni del proračuna Občine Radlje ob Dravi na ravni podskupin kontov se določajo 

v naslednjih zneskih:        

 

         

  Skupina/ Podskupina kontov      EUR  

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        

 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     10.737.586,82 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71)        6.372.733,55 

70 DAVČNI PRIHODKI          4.320.987,98 

  700 Davki na dohodek in dobiček      3.694.343,00  

  703 Davki na premoženje           520.209,60  

  704 Domači davki na blago in storitve          106.435,38  

  706 Drugi davki                         0,00  

71 NEDAVČNI PRIHODKI          2.051.745,57  

  710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja     1.090.934,83 

  711 Takse in pristojbine                 5.958,01  

  712 Denarne kazni                 3.789,09  

  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev            22.950,75  

  714 Drugi nedavčni prihodki            928.112,89  

72 KAPITALSKI PRIHODKI                93.335,98  

  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                         18.224,74  

  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neodpredm.sred.           75.111,24  

73 PREJETE DONACIJE                   8.000,00  

  730 Prejete donacije iz domačih virov               8.000,00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI                       4.263.517,29  

  740 Transferni prihodki iz drug. javnofinanč. instituc.        944.697,52  

  741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz                   3.318.819,77 

  sredstev proračuna Evropske unije       

 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                   10.397.748,02  



40 TEKOČI ODHODKI                                 1.742.050,14  

  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      231.526,78 

  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       34.027,64 

  402 Izdatki za blago in storitev                 1.365.302,87 

  403 Plačila domačih obresti                       85.778,11  

  409 Rezerve            25.414,74  

41 TEKOČI TRANSFERJI                     2.843.542,85  

  410 Subvencije          106.629,21  

  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom               1.273.609,41  

  412 Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam     155.498,40 

  413 Drugi tekoči domači transferi                 1.307.805,83 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI       5.679.748,75  

  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   5.679.748,75  

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI          132.406,28  

  431 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam     106.002,39  

  432 Investicijski transferi proračunskim porabnikom       26.403,89 

 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( I-II )        339.838,80  

     PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ        

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB       

 IV. PREJETA VRAČILA         0,00  

       DANIH POSOJIL IN         

       PRODAJA KAPITALSKIH        

       DELEŽEV (750+751+752)        0,00  

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         

  750 Prejeta vračila danih posojil      0,00  

  751 Prodaja kapitalskih deležev       

  752 Kupnine iz naslova privatizacije       

 V. DANA POSOJILA        

      IN POVEČANJE KAPITALSKIH        

      DELEŽEV (440+441+442)        0,00  

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     0,00  

  440 Dana posojila        0,00  

  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb     

  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije    

 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA        

      IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)     0,00  

 C. RAČUN FINANCIRANJA        

 VII. ZADOLŽEVANJE (500)        0,00  

50 ZADOLŽEVANJE          0,00  

  500 Domače zadolževanje                    0,00  

 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)         420.816,78  

55 ODPLAČILA DOLGA           420.816,78  

  550 Odplačila domačega dolga        420.816,78  

 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU     

   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                       -80.977,98  

 X. NETO ZADOLŽEVANJE        

       (VII.-VIII.)                       -420.816,78 

 XI. NETO FINANCIRANJE        



         (VI.+VII-VIII-IX=-III)                      -339.838,80 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         

31.12. PRETEKLEGA LETA            80.977,98  

9009 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO         

         

    

   

       

 

2. člen 

         

Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena. 

 

 

3. člen 

 

Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku 

(MUV). 

 

 

 

Številka: 410-0001/2017-04                                                                             Župan Občine Radlje ob Dravi 

Datum:                                                                                                                 mag. Alan Bukovnik 

 



NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  2017 - 2020

Rebalans proračuna Občine Radlje ob Dravi

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

1 OBČINA RADLJE OB DRAVI 0 5.812.156 4.696.941 3.904.655 2.976.785 0

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0 9.101 0 0 0 0

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 0 5.854 0 0 0 0

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 0 5.854 0 0 0 0

OB101-16-0048 RDO-AKTIVNOST SKUPNE PROMOCIJE KOROŠKE 0 3.414 0 0 0 031.12.201701.01.20173.414

0 3.414 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-16-0049 MREŽA KOLESARSKIH POTI V REGIJI 0 2.440 0 0 0 031.12.201701.01.20172.440

0 2.440 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0 2.247 0 0 0 0

06029001 Delovanje ožjih delov občin 0 2.247 0 0 0 0

OB101-16-0050 KS REMŠNIK 0 854 0 0 0 031.12.201701.01.2017854

0 854 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-16-0051 KS SV. ANTON 0 1.393 0 0 0 031.12.201701.01.20171.393

0 1.393 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0603 Dejavnost občinske uprave 0 1.000 0 0 0 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 0 1.000 0 0 0 0

OB101-16-0052 NAKUP OPREME OBČ. UPRAVA 0 1.000 0 0 0 031.12.201701.01.20171.000

0 1.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0 104.033 77.442 20.000 0 0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 0 104.033 77.442 20.000 0 0

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 0 2.000 0 0 0 0

OB101-16-0053 OPREMLJANJE ENOT CIVILNE ZAŠČITE 0 2.000 0 0 0 031.12.201701.01.20172.000

0 2.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 0 102.033 77.442 20.000 0 0

OB101-16-0054 POŽARNA TAKSA (ZA GASILSKO OPREMO) 0 21.500 0 0 0 031.12.201701.01.201721.500

0 21.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-16-0055 NABAVA GASILSKIH VOZIL 0 20.020 0 0 0 031.12.201701.01.201720.020

0 20.020 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 1 od 8Radlje ob Dravi - Rebalans



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

OB101-16-0056 GRADNJA GASILSKEGA DOMA 0 49.877 0 0 0 031.12.201701.01.201749.877

0 49.877 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-16-0057 REGIJSKI POLIGON ZA GASILCE 0 10.636 77.442 20.000 0 031.12.201901.01.2017108.078

0 10.636 77.442 20.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 0 32.775 0 465.424 251.992 0

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 0 32.775 0 465.424 251.992 0

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 0 32.775 0 465.424 251.992 0

OB101-16-0058 RAZVOJNI PROGRAMI PODEŽELJA IN PROJEKT LEADER 0 10.974 0 0 0 031.12.201701.01.201710.974

0 10.974 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-16-0059 CENTER SONARAVNEGA IN TRAJNOSTNEGA GOSP. Z GOZDOVI 0 21.800 0 213.432 0 031.12.201901.01.2017235.232

0 21.800 0 83.522 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 129.910 0 0PV - EU sredstva

OB101-16-0098 OBNOVA MESTNEGA JEDRA 0 0 0 156.575 156.575 031.12.202001.01.2019313.149

0 0 0 78.287 78.287 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 78.287 78.287 0PV - EU sredstva

OB101-16-0100 SONARAVNI IN TRAJNOSTNI RAZVOJ OKOLJA 0 0 0 95.418 95.418 031.12.202001.01.2019190.835

0 0 0 47.709 47.709 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 47.709 47.709 0PV - EU sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 0 255.964 330.501 110.000 533.140 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 0 255.964 330.501 110.000 533.140 0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 0 26.800 0 0 0 0

OB101-17-0112 POLNILNE ELEKTRIČNE POSTAJE ZA VOZILA 0 26.800 0 0 0 031.12.201701.01.201726.800

0 26.800 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0 225.504 310.501 10.000 533.140 0

OB101-16-0060 AVTOBUSNA POSTAJA VAS 0 0 5.000 0 0 031.12.201801.01.20175.000

0 0 5.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-16-0062 INV. VZDR. LC 347151-R704 GREGEL-CIGAJNAR-KAJŽER 0 59.885 0 0 0 031.12.201701.01.201759.885

0 59.885 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-16-0063 INV. VZDR. LC 247062 SP. VERBER-JUNTAR-PRELAZ RAD. 0 0 170.501 0 0 031.12.201801.01.2018170.501

0 0 170.501 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-16-0064 INV. VZDR. LC 846611 SV. TRIJE KRALJI-MP RADELJ-PK 0 4.000 0 0 0 031.12.201701.01.20174.000

0 4.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-16-0065 JP 846611 SVETI TRIJE KRALJI 0 1.000 0 0 0 031.12.201701.01.20171.000

0 1.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

OB101-16-0066 INV.VZDRŽ.LC 347082 LAKOŠE-KOLEŽNIKOV MOST II.FAZA 0 138.682 0 0 0 031.12.201723.01.2017138.682

0 24.233 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 114.449 0 0 0 0OV - Posredni proračunski uporabniki

OB101-16-0067 LC R704 - SP. ORLICA 0 17.938 0 0 0 031.12.201701.01.201717.938

0 17.938 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0106 LC 347031 REMŠNIK-KOLEŽNIKOV MOST 0 4.000 0 0 0 031.12.201701.01.20174.000

0 4.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0114 INV. VZDRŽ. LC 347091 SP. VIŽINGA-DAJČMAN-BAJS 0 0 2.000 0 0 031.12.201801.01.20182.000

0 0 2.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0115 INV. VZDRŽ. GC 11A065 KOJZEKOV MOST-VAS (HERK) 0 0 2.000 0 0 031.12.201801.01.20182.000

0 0 2.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0116 REK. LC 347121 LAMPREHT LOVSKA KOČA-ANTON 0 0 2.000 0 0 031.12.201801.01.20182.000

0 0 2.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0117 INV. VZDRŽ. LC 846301 ZADRUŽNI DOM-KRALJ-PEČOLER 0 0 2.000 0 0 031.12.201801.01.20182.000

0 0 2.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0118 INV. VZDRŽ. LC 346122 POD PERKOLICO 0 0 2.000 0 0 031.12.201801.01.20182.000

0 0 2.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0119 INV. VZDRŽ. LC 347041 G1-ŽUPANK-IŽEK-PAVLI 0 0 45.000 0 0 031.12.201801.01.201845.000

0 0 45.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0120 INV. VZDRŽ. LK 346221 LACKOVA 0 0 2.000 0 0 031.12.201801.01.20182.000

0 0 2.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0121 INV. VZDRŽ. JP 846361 NOVAK-STRŠNIK 0 0 2.000 0 0 031.12.201801.01.20182.000

0 0 2.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0122 INV. VZDRŽ. LK 346231 ŠARHOVA 0 0 2.000 0 0 031.12.201801.01.20182.000

0 0 2.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0123 INV. VZDRŽ. LK 346241 VRTNA 0 0 2.000 0 0 031.12.201801.01.20182.000

0 0 2.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0124 INV. VZDRŽ.LC 347082 REMŠNIK-MP-KOLEŽ. MOST-LAKOŠE 0 0 2.000 0 0 031.12.201801.01.20182.000

0 0 2.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0125 INV. VZDRŽ. LC 347101 G1-GRAJF-NAPEČNIK-ŽOHAR-R434 0 0 28.000 0 0 031.12.201801.01.201828.000

0 0 28.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0126 INV. VZDRŽ. LK 346461 MAJGAJEVA-POHORSKA 0 0 2.000 0 0 031.12.201801.01.20182.000

0 0 2.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0127 INV. VZDRŽ. LC 347141 ANTON-ČAVK-R3 0 0 40.000 0 0 031.12.201801.01.201840.000

0 0 40.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0128 INV. VZDRŽ. LC846301 GAS.DOM-GOLOB-TORBER-VOGRIN 0 0 0 2.000 0 031.12.201901.01.20192.000

0 0 0 2.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

OB101-17-0129 INV. VZDRŽ. LC 846081 LC DAJČMAN-KAJŽAR 0 0 0 2.000 0 031.12.201901.01.20192.000

0 0 0 2.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0130 INV. VZDRŽ. LC 846211 HELBL-LEVANIČ-VOGRIN 0 0 0 2.000 0 031.12.201901.01.20192.000

0 0 0 2.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0131 INV. VZDRŽ. LC 846461 POTOČNIK-ODCEP VRTEC 0 0 0 2.000 0 031.12.201901.01.20192.000

0 0 0 2.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0132 INV.VZDRŽ. LC 846121 G1-HUDEJ-PODRZ.SNEŽIČ-TUMPL 0 0 0 2.000 0 031.12.201901.01.20192.000

0 0 0 2.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0134 KOLESARSKA STEZA IZ RADELJ DO PODVELKE 0 0 0 0 488.000 031.12.202001.01.2019488.000

0 0 0 0 168.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 0 320.000 0PV - EU sredstva

OB101-17-0135 KOLESARSKA STEZA IZ RADELJ DO RIBNICE 0 0 0 0 45.140 031.12.202001.01.201945.140

0 0 0 0 15.540 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 0 29.600 0PV - EU sredstva

13029003 Urejanje cestnega prometa 0 0 20.000 100.000 0 0

OB101-17-0133 KROŽIŠČE "KOROŠKA CESTA PRI LIDLU" 0 0 20.000 100.000 0 031.12.201901.01.2018120.000

0 0 20.000 100.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029004 Cestna razsvetljava 0 3.660 0 0 0 0

OB101-16-0068 PREUREDITEV NAPAJALIŠČ IN PRIŽIGALIŠČ JR 0 3.660 0 0 0 031.12.201701.01.20173.660

0 3.660 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 14 GOSPODARSTVO 0 26.216 373.413 0 0 0

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 0 2.426 373.413 0 0 0

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 0 2.426 373.413 0 0 0

OB101-16-0069 POSLOVNA CONA "PUŠNIK" 0 0 373.413 0 0 031.12.201823.01.2017373.413

0 0 97.944 0 0 0PV - Tuji partnerji

0 0 68.867 0 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki

0 0 206.602 0 0 0PV - EU sredstva

OB101-17-0107 POSLOVNA CONA 0 1.912 0 0 0 031.12.201701.01.20171.912

0 1.912 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0108 MREŽNI PODJ. INKUB.KOR.(III. FAZA S PODP.AKTIVN.) 0 513 0 0 0 031.12.201701.12.2017513

0 513 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 0 23.790 0 0 0 0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 0 23.790 0 0 0 0

OB101-16-0070 ŠIRITEV VODNI PARK 0 23.790 0 0 0 031.12.201701.01.201723.790

0 23.790 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 4 od 8Radlje ob Dravi - Rebalans



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 0 3.827.756 3.710.317 3.126.999 2.166.653 0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 0 45.737 75.580 0 2.166.653 0

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 0 7.449 0 0 0 0

OB101-16-0072 SANACIJA ODLAGALIŠČ ODPADKOV 0 6.725 0 0 0 031.12.201701.01.20176.725

0 6.725 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-16-0073 REGIJSKO ODLAGALIŠČE ODPADKOV KOCEROD 0 724 0 0 0 031.12.201701.01.2017724

0 724 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 0 23.526 75.580 0 2.166.653 0

OB101-16-0074 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA DRAVA 0 5.667 0 0 0 031.12.201701.01.20175.668

0 5.667 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-16-0077 SEKUNDARNI VODI ZA ODVAJANJE ODPADNIH VODA 0 15.400 75.580 0 2.166.653 031.12.202001.01.20172.257.633

0 15.400 75.580 0 433.271 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 0 1.733.382 0PV - EU sredstva

OB101-17-0110 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTR. MS4-2 FAZA 0 2.459 0 0 0 031.12.201701.12.20172.459

0 2.459 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

15029003 Izboljšanje stanja okolja 0 14.762 0 0 0 0

OB101-16-0075 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA 0 14.762 0 0 0 031.12.201701.01.201714.762

0 14.762 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 0 3.782.019 3.634.737 3.126.999 0 0

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 0 3.782.019 3.634.737 3.126.999 0 0

OB101-16-0076 OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVE 3. SKLOP 0 3.771.671 3.634.737 3.126.999 0 031.12.201901.01.201610.533.407

0 482.246 465.085 404.368 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki

0 556.696 534.172 431.213 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 2.732.729 2.635.481 2.291.418 0 0PV - EU sredstva

OB101-16-0078 UREDITEV VODNIH BREŽIN-VODOTOKI 0 8.321 0 0 0 031.12.201701.01.20178.321

0 8.321 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-17-0113 ODŠKODNINA KMETOM VODOVARSTVENO OBMOČJE 0 2.027 0 0 0 031.12.201701.01.20172.027

0 2.027 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 0 160.122 0 0 0 0

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 0 125.104 0 0 0 0

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 0 15.930 0 0 0 0

OB101-16-0079 GEODETSKE STORITVE 0 15.930 0 0 0 031.12.201701.01.201715.930

0 15.930 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 5 od 8Radlje ob Dravi - Rebalans
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16029003 Prostorsko načrtovanje 0 109.174 0 0 0 0

OB101-16-0080 PROSTORSKO NAČRTOVANJE 0 6.575 0 0 0 031.12.201701.01.20176.575

0 6.575 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB101-16-0081 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 0 102.600 0 0 0 031.12.201701.01.2017102.600

0 102.600 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1603 Komunalna dejavnost 0 24.018 0 0 0 0

16039003 Objekti za rekreacijo 0 24.018 0 0 0 0

OB101-16-0084 ŠPORTNO IGRIŠČE VAS 0 24.018 0 0 0 031.12.201701.01.201724.018

0 24.018 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 0 10.000 0 0 0 0

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 0 10.000 0 0 0 0

OB101-16-0085 UPRAVLJANJE STANOVANJ 0 10.000 0 0 0 031.12.201701.01.201710.000

0 10.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 0 1.000 0 0 0 0

16069002 Nakup zemljišč 0 1.000 0 0 0 0

OB101-16-0086 NAKUP ZEMLJIŠČ 0 1.000 0 0 0 031.12.201701.01.20171.000

0 1.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 0 118.500 0 0 0 0

1702 Primarno zdravstvo 0 118.500 0 0 0 0

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 0 118.500 0 0 0 0

OB101-16-0087 UMESTITEV DVIGALA ZD RADLJE OB DRAVI 0 118.500 0 0 0 031.12.201701.01.2017118.500

0 118.500 0 0 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 0 1.261.286 32.432 122.568 25.000 0

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 0 0 32.432 122.568 25.000 0

18029001 Nepremična kulturna dediščina 0 0 32.432 122.568 25.000 0

OB101-16-0088 SADJARSKI CENTER RADLJE OB DRAVI 0 0 32.432 97.568 0 031.12.201923.01.2017130.000

0 0 12.814 52.182 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 19.618 45.386 0 0PV - EU sredstva

OB101-16-0099 OBNOVA KALVARIJE IN MARIJINEGA ZNAMENJA V RADLJAH 0 0 0 25.000 25.000 031.12.202001.01.201950.000

0 0 0 12.500 12.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 12.500 12.500 0PV - EU sredstva

Stran 6 od 8Radlje ob Dravi - Rebalans
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1803 Programi v kulturi 0 1.261.286 0 0 0 0

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 0 1.261.286 0 0 0 0

OB101-16-0089 ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA TIMA RADLJE 0 1.251.286 0 0 0 031.12.201801.01.20171.251.286

0 757.131 0 0 0 0PV - Tuji partnerji

0 53.027 0 0 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki

0 140.640 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 300.488 0 0 0 0PV - EU sredstva

OB101-16-0093 KNJIŽNICA NAKUP KNJIG 0 10.000 0 0 0 031.12.201701.01.201710.000

0 10.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 19 IZOBRAŽEVANJE 0 16.404 0 0 0 0

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 0 1.000 0 0 0 0

19029001 Vrtci 0 1.000 0 0 0 0

OB101-16-0094 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTEC 0 1.000 0 0 0 031.12.201701.01.20171.000

0 1.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 0 15.404 0 0 0 0

19039001 Osnovno šolstvo 0 9.000 0 0 0 0

OB101-16-0095 NABAVA OPREME OŠ RADLJE 0 9.000 0 0 0 031.12.201701.01.20179.000

0 9.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

19039002 Glasbeno šolstvo 0 6.404 0 0 0 0

OB101-16-0096 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GŠ RADLJE 0 6.404 0 0 0 031.12.201701.01.20176.404

0 6.404 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 20 SOCIALNO VARSTVO 0 0 172.836 59.664 0 0

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 0 0 172.836 59.664 0 0

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 0 0 172.836 59.664 0 0

OB101-16-0090 SOKOLSKI DOM-PREPLET VSEBIN SKOZI ZGO. IN SED. 0 0 172.836 0 0 031.12.201823.01.2017172.836

0 0 12.259 0 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki

0 0 111.541 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 49.036 0 0 0PV - EU sredstva

OB101-16-0091 BIVALNA ENOTA NA LOKACIJI OBČINE RADLJE OB DRAVI 0 0 0 59.664 0 031.12.201923.01.201759.664

0 0 0 59.664 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 7 od 8Radlje ob Dravi - Rebalans
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Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

0 5.812.156 4.696.941 3.904.655 2.976.785 0Skupaj NRP:

0 3.033.217 2.910.737 2.605.210 2.221.478 0PV-EU PV - EU sredstva

0 1.253.586 1.142.049 895.077 755.307 0PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva

0 653.773 546.211 404.368 0 0PV-PPU PV - Posredni proračunski uporabniki

0 757.131 97.944 0 0 0PV-TP PV - Tuji partnerji

0 5.697.707 4.696.941 3.904.655 2.976.785 0Skupaj PV - Proračunski viri

0 114.449 0 0 0 0OV-PPU OV - Posredni proračunski uporabniki

0 114.449 0 0 0 0Skupaj OV - Ostali viri

Stran 8 od 8Radlje ob Dravi - Rebalans



Predlog 
OBRAZLOŽITVE  

 NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE RADLJE OB DRAVI 
 2017 - 2020 

 
 
Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP) je obvezno sestavni del proračuna občine. 
Predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža politiko občine na področju 
investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta in sicer od 2017-2020, 
oziroma do zaključka projekta. Načrt razvojnih programov predstavlja razvojne naložbe in 
projekte v občini.  
 
NRP je zelo pomemben dokument, saj predstavlja osnovo za sprejetje programov, ki se bodo 
sofinancirali iz sredstev državnega proračuna in iz evropskih sredstev. V NRP so vključeni 
projekti, ki niso v naprej in direktno določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko 
občine. S tem dokumentom pa se v proračunsko načrtovanje vnaša komponenta dolgoročnega 
načrtovanja. 
 
V skladu z Zakonom o javnih financah se v Načrtu razvojnih programov izkazujejo celotne 
vrednosti projektov z vsemi viri financiranja v prihodnjih štirih letih- načrtovani izdatki 
proračuna za investicije in državne pomoči , ki so prikazani po: 
- posameznih projektih ali programih, 
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun v prihodnjih 

letih in 
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov. 
 

Načrt razvojnih programov se letno dopolnjuje po področjih proračunske porabe in projektih, 
ter usklajuje za preteklo obdobje z dejansko realizacijo.  
 
Vključenost investicijskih izdatkov v načrt razvojnih programov občine je pomembna z vidika 
sofinanciranja investicij iz državnega proračuna. V načrt razvojnih programov se uvrščajo tudi 
državne pomoči, ki so izdatki občine in ki pomenijo korist za prejemnika pomoči, ter mu tako 
zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje oziroma sofinanciranje 
programov, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev (subvencije, poroštva…). 
 
V nadaljevanju sledijo obrazložitve projektov in aktivnosti Občine Radlje ob Dravi za obdobje 
2017-2020. 
 
Vse investicije, ki so financirane samo iz občinskega proračuna Občine Radlje ob Dravi in je 
zanje potrebno po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06, 54/2010 in 27/16), pripraviti 
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), se šteje NRP in obrazložitve k NRP-ju, 
kot izvlečki iz DIIP-a. S potrditvijo NRP- ja so tako potrjeni tudi DIIP- i za te investicije.  
 
 
 
 



06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 
 

RDO AKTIVNOSTI SKUPNE PROMOCIJE KOROŠKE 
S ciljem izboljšanja prepoznavnosti in dviga kazalcev turistične uspešnosti Koroške regije ter 
na podlagi izkazanih potreb in s strani ponudnikov turističnih storitev ter lokalnih skupnosti 
podanih pobud za izvajanje skupnih marketinških aktivnosti, predlagajo na Regionalni razvojni 
agenciji Koroška d.o.o. izvedbo skupnega programa aktivnosti promocije Koroške regije v 
Sloveniji in na izbranih tujih trgih. 
Aktivnosti bodo okvirno zajemale predstavitve na turističnih sejmih in borzah, oglaševanja na 
spletu in v klasičnih medijih, izdelavo promocijskih materialov, izvedbe študijskih tur za 
predstavnike medijev in turističnih agencij. Predvideno je aktivno vključevanje v programe 
Slovenske turistične organizacije in drugih združenj.  
 

MREŽA KOLESARSKIH POTI V REGIJI 
Projekt je opredeljen, kot prioritetni projekt v regiji za programsko obdobje 2014-2020. Celovit 
projekt vključuje že obstoječi projekt »Dravska kolesarska pot« v katerega so pogodbeno že 
vključene občine Dravske doline (brez Občine Ribnica na Pohorju). Pri projektu sodeluje 
Regionalna razvojna agencija Koroška d.o.o. 
 
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001 Delovanje ožjih delov občin 
 

KRAJEVNA SKUPNOST REMŠNIK 
Gre za tekoče investicijsko vzdrževanje v prostore, ki jih uporablja krajevna skupnost. 
 

KRAJEVNA SKUPNOST SV. ANTON NA POHORJU 
Gre za tekoče investicijsko vzdrževanje v prostore, ki jih uporablja krajevna skupnost, 
 
0603 Dejavnost občinske uprave 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske             
uprave 
 

NAKUP OPREME OBČINSKA UPRAVA 
Planirana sredstva so namenjena nabavi najbolj potrebne opreme v občinski upravi. 
 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

 
OPREMLJANJE ENOT CIVILNE ZAŠČITE 

Gre za opremljanje enot civilne zaščite z osebno in skupno reševalno opremo, skrb za 
ustreznost prostorov zaklonišča in skladišča, kjer se hrani oprema civilne zaščite.  
 

 
 



GRADNJA GASILSKEGA DOMA 
Planirana sredstva so namenjena za stroške investicije izgradnje gasilskega doma v Radljah ob 
Dravi. 
 
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

POŽARNA TAKSA (ZA GASILSKO OPREMO) 
Sredstva požarne takse so namenjena za nabavo gasilske opreme. 
 

NABAVA GASILSKIH VOZIL 
Zajema stroške plačila gasilskih vozil PGD Vuhred in PGD Radlje ob Dravi. 
 

REGIJSKI POLIGON ZA GASILCE 
Program zajema ukrepe za reševanje v primeru nesreč. Dolgoročni izvedbeni cilji so 
zagotovitev 17 poligonov za območje Slovenije, kjer se bodo izvajali treningi. Kratkoročni 
izvedbeni cilj je večja usposobljenosti gasilcev za nesreče. Kazalnik: Regijski vadbeni gasilske 
center v Radljah ob Dravi, ki bo služil za usposabljanje gasilcev iz društev v koroški statistični 
regiji. Občina Radlje ob Dravi bo postavila Regijski poligon za usposabljanje gasilcev v naselju 
Radlje ob Dravi v velikosti cca 1.924 m2. V neposredni bližini ja zgrajen nov gasilski dom. 
Infrastruktura na lokaciji se tako dopolnjuje. RS bo na Občino Radlje ob Dravi brezplačno 
prenesla nepremičnega premoženja in sicer parc. št. 783/1 in 784/1, k. o. Radlje ob Dravi in, 
kjer bo poligon umeščen v prostor. Kazalniki: občina zagotovi izvedbo do vključno s platojem. 
Ostale stroške nosi Gasilska zveza Slovenije.  
V letu 2017 je bila izdelana projektna dokumentacija. 
 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
 

RAZVOJNI PROGRAMI PODEŽELJA IN PROJEKT LEADER 
Program zajema razvoj in prilagajanje podeželskih območij v Občini Radlje ob Dravi. 
Dolgoročni cilji so sonaravni in trajnostni razvoj Občine Radlje ob Dravi. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so izvajanje po planu. 
 

CENTER SONARAVNEGA IN TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z GOZDOVI 
Program zajema obnove in vzdrževanje objektov kulturne dediščine v Občini Radlje ob Dravi. 
Dolgoročni cilji so ohranjanje kulturne dediščine našim zanamcem. Kratkoročni izvedbeni cilji 
so vzdrževanje obstoječih kulturnih spomenikov v skladu z navodili Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine, Območne enote Maribor. Kazalnik: vzpostavitev centra gozdarstva in sonaravnega 
gozdarjenja v Dvorcu Radlje v paviljonu in muzej v Dvorcu Radlje. 
 
Pokrajina zgornje Dravske doline, Pohorja in Kozjaka je bogata z gozdovi. Človek je vseskozi 
živel v stiku z naravo in uporabljal les za gradnjo stavb, izdelavo orodij, hišne opreme, obuval 
in kot kurivo v gospodinjstvih in kasneje v industrijskih obratih. Gozdarstvo je bilo v preteklosti 
na tem območju izjemno pomembna dejavnost. Les so s splavi pošiljali po reki Dravi in Donavi 
celo do Črnega morja. Cvetela je lesna trgovina in lesne obrti. Bogati pohorski gozdovi so dajali 
kruh številnim družinam. Na začetku 20. stoletja je začel inženir gozdarstva Franjo Pahernik v 
svojih gozdovih uvajati nove metode gospodarjenja, ki so upoštevale naravni razvoj gozda, 



kasneje je postal prepoznan za pionirja sonaravnega gozdarjenja v Dravski dolini. Pahernikovi 
gozdovi so danes vključeni v mrežo zgledov dobrega gospodarjenja mednarodne organizacije 
ProSilva. 
 
Center gozdarstva in sonaravnega gozdarjenja se vzpostavi v stavbi dvorca Mahrenberg, kjer 
je imela po drugi svetovni vojni svoje prostore Gozdna uprava Radlje ob Dravi, kasneje Zavod 
za gozdove, KE Radlje ob Dravi. 
 
Center gozdarstva in sonaravnega gozdarjenja bo obsegal: 
- klasično gozdarstvo  
- razvoj sonaravnega gozda v Sloveniji in v regiji s predstavitvijo konkretnega primera 

sonaravnega gozda iz lokalnega okolja (Pahernikovi gozdovi, Pahernikova ustanova)  
- predstavitev rodbine Pahernik (spominska soba rodbine Pahernik) 
- gozdna pedagogika (prostor namenjen pedagoškemu in andragoškemu delu, 

strokovnim predavanjem in predstavitvam; učilnica) 
- center/muzej bo izhodišče za večdnevne ekskurzije o razvoju gozdarstva v Sloveniji, 

izhodiščna točka ogleda bodo Pahernikovi gozdovi 
-   ogled z vodenjem po centru (muzeju) gozdarstva in sonaravnega gozdarjenja 
-   ekskurzija v Pahernikove gozdove 
-  ekskurzije v ostale kraje po Sloveniji s podobnimi primeri dobrih praks gozdarjenja z 

gozdovi.  
- vzpostavi se sedež mednarodne organizacije Prosilve 
Projekt se bo izvajal  v letu 2019. 
 

OBNOVA MESTNEGA JEDRA 
Program zajema razvoj in prilagajanje podeželjskih območij v Občini Radlje ob Dravi. 
Dolgoročni cilji so ohranjanje cestne in okoljske ter komunalne infrastrukture v centru mesta. 
Kratkoročni izvedbeni cilji so vzdrževanje obstoječih cest, trgov in infrastrukture. Kazalnik: 
obnova mestnega jedra 
Z izgradnjo 2. Faze obvoznice, ki bo potekala južno od središča mesta želimo ponovno 

prebuditi družabno življenje v mestu, ki ga nameravamo urediti prijaznejšega za prebivalce in 

obiskovalce. Ureditev zajema ožje središče Radelj (območje Mariborske ceste od starega 

Rotovža do nove tržnice ter območje pred cerkvijo in območje JZ od hotela). Na novo urejenih 

površinah, ki so ustrezno velike bi se lahko odvijalo družabno življenje prebivalcev in 

obiskovalcev, kot so srečevanje, pogovor ob kavici, manjše prireditve, predstavitve ali 

delavnice. V času posebnih dogodkov bi lahko ob zapori Mariborske ceste ustvarili prostor za 

prireditev, ki se razprostira od parka, preko Spodnjega in Zgornjega trga, sprehajališča, pa vse 

do Cerkvenega trga. Zagotoviti želimo novo boljšo kvaliteto v prostoru, ki obenem funkcionira 

tako vsakodnevno, kot tudi ob posebnih dogodkih. 

Temeljni cilji: 
• Rekonstrukcija Mariborske ceste od Partizanske ulice do Pohorske ceste, 
• Ureditev trga med Mariborsko cesto in objektom Tima (Spodnji trg), 
• Ureditev trga med Mariborsko cesto in objektoma Planine in Pošte (Zgornji trg) 
• Ureditev parka JZ od hotela (zelene površine s kotički za počitek in otroškimi igrali), 
• Ureditev trga pred cerkvijo sv. Mihaela (Cerkveni trg), 
• Ureditev ločene kolesarske steze 



 
Del sredstev bo zagotovljenih iz EU, kot nepovratna sredstva iz Leader programa. Projekt se 
bo izvajal v letih 2019 in 2020. 

 
SONARAVNI IN TRAJNOSTNI RAZVOJ OKOLJA 

Program zajema razvoj in prilagajanje podeželskih območij v Občini Radlje ob Dravi. 
Dolgoročni cilji so sonaravni in trajnostni razvoj Občine Radlje ob Dravi. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so postavitev in izobraževanje delovanja z naravnimi čistilnimi sistemi, sanacija Lagune za 
vrtičkarje in naravno vrtnarjenje. Kazalnik: biološke čistilne naprave, sanirana laguna z vrtovi 
in nov okolju prijazen način vrtnarjenja, ki je vpeljan v lokalno okolje.  
 
Z gradnjo rastlinskih čistilnih naprav zajema program prilagoditev odvajanja in čiščenja 
odpadne vode glede na zakonodajo Evropske unije. Dolgoročni cilji so v vzpostavitvi ustreznih 
objektov in vodov za čiščenje odpadne vode. Kratkoročno izvedljivi cilji so v postavitvi 
poligonov za samooskrbo za ekoremediacije, kot način podpore samooskrbi s peščenimi filtri 
za čiščenje odpadne vode ter vzpostavitve območij v Občini Radlje ob Dravi.  
 
Del sredstev bo zagotovljenih iz EU, kot nepovratna sredstva iz Leader programa. Projekt se 
bo izvajal v letu 2019 in 2020. 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302 Cestni promet in infrastruktura 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
 

AVTOBUSNA POSTAJA VAS 
Program zajema skrb za varnosti na cestnem omrežju v občini. Dolgoročni cilji podprograma so 
zagotavljanje in izvedba aktivnosti za večjo varnost uporabnikov javnega prometa . Kratkoročni 
izvedbeni cilji so zagotovitev opreme na cestiščih. Kazalniki: Obnova 2 avtobusnih postaj na Vasi 
in 2 avtobusnih postaj na Kozjem Vrhu. Projekt se bo izvajal v letu 2018. Postavljene bodo lesene 
avtobusne postaje. 5.000,00 EU. 

 
INV. VZDR. LC 437151-R704 GREGEL-CIGAJNAR-KAJŽER 

Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno 
cestišče. 

INV. VZDR. LC 247062 SP.VERBER-JUNTAR-PRELAZ RADELJ 
Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno 
cestišče. 

JP 846611 SV. TRIJE KRALJI 
Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno 
cestišče. 

 
 



INV. VZDR. LC 846611 SV. TRIJE KRALJI-MP RADELJ-PK 
Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno 
cestišče. 

INV. VZDR. LC 347082 LAKOŠE - KOLEŽNIKOV MOST II. FAZA 
Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno 
cestišče. 

INV. VZDR. LC  R704 – SP. ORLICA 
Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno 
cestišče. 

INV. VZDR. LC 347091 SP. VIŽINGA-DAJČMAN-BAJS 
Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno 
cestišče. Izvedba v obdobju 2018-2021. 

INV. VZDR. LC 347030 REMŠNIK-DIVJAK 
Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno 
cestišče. Izvedba v obdobju 2018-2021. 

INV. VZDR. JP 846121 HUDE-SNEŽIČ 
Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno 
cestišče. Izvedba v obdobju 2018-2021. 

INV. VZDR.  GC 11A065 KOJZEKOV MOST-VAS (Herk) 
Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno 
cestišče. Izvedba v obdobju 2018-2021. 

REK. LC 347121 LAMPREHT- LOVSKA KOČA-ANTON 
Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 

podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno 
cestišče. Izvedba v obdobju 2018-2021. 

INV. VZDR. LC 846301 ZADRUŽNI DOM-KRALJ-PEČOLER 
Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno 
cestišče. Izvedba v obdobju 2018-2021. 
 
 



INV. VZDR. LC  346122 POD PERKOLICO  
Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno 
cestišče. Izvedba v obdobju 2018-2021. 

INV. VZDR. LK 346221 LACKOVA 
Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno 
cestišče. Izvedba v obdobju 2018-2021. 

INV. VZDR. JP 846361 NOVAK-STRMŠNIK 
Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno 
cestišče. Izvedba v obdobju 2018-2021. 

INV. VZDR. LC 846301 GASILSKI DOM-GOLOB-TORBAR-VOGRIN 
Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno 
cestišče. 

INV. VZDR. LC 846211 HELBL – LEVANIČ - VOGRIN 
Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 

podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno 
cestišče. Izvedba v obdobju 2018-2021. 

INV. VZDR. LC 347011 POHORSKA C.-DOBRAVA-R3  
Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 

podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni cilji so 
vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno cestišče. 

INV. VZDR. LK 346231 ŠARHOVA 
Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno 
cestišče. Izvedba v obdobju 2018-2021 

INV. VZDR. LK 346241 VRTNA 
Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno 
cestišče. Izvedba v obdobju 2018-2021 

INV. VZDR. LK HMELINA 
Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno 
cestišče. Izvedba v obdobju 2018-2021. 

INV. VZDR. LC 347031 REMŠNIK - KOLEŽNIKOV MOST 
Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 



cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno 
cestišče. 
 
13029004 Cestna razsvetljava 
PREUREDITEV NAPAJALIŠČ IN PRIŽIGALIŠČ JAVNE RAZSVETLJAVE 
Izdelana je bila projektna dokumentacija za izvedbo preureditve napajališč in prižigališč javne 
razsvetljave. 
 
14 GOSPODARSTVO 
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
 

POSLOVNA CONA »PUŠNIK« 
Projekt bo prijavljen v Dogovor za razvoj Koroške regije za sofinanciranje vlaganj v 

ekonomsko-poslovno infrastrukturo. S projektom se bo uredila cestna infrastruktura v 
poslovni coni »Pušnik«, kjer čez polovico podjetja CNC P&K-PUŠNIK d.o.o. poteka javna cesta. 
Projekt se bo izvajal v letu 2018. 
 
POSLOVNA CONA 
 
MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR (III. FAZA S PODP. AKTIVNOSTMI) 
Projekt je bil izveden preko RRA Koroška. 
 
ŠIRITEV VODNI PARK 
Program zajema spodbujanje gospodarstva s pomočjo zagotavljanja turistične infrastrukture. 
Dolgoročni cilji podprograma so razvoj turizma. Kratkoročno izvedbeni cilji so zagotovitev 
turistične infrastrukture in širitev obstoječe. Kazalniki: širitev javne gospodarske infrastrukture na 
območju Vodnega parka Radlje ob Dravi (parkirišča, komunalna infrastruktura,…). 
Stroški so bili namenjeni za izdelavo dokumentacije. 
 
RAZVOJ TURIZMA – EKONOMSKA INFRATRUKTURA 
Projekt ni bil izveden, ker ni bilo interesa zasebnih investitorjev. 
 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 

SANACIJA ODLAGALIŠČ ODPADKOV 
Zajema stroške sanacije odlagališča odpadkov. 
 

REGIJSKO ODLAGALIŠČA ODPADKOV KOCEROD 
Gre za stroške regijskega odlagališča KOCEROD. 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA DRAVA 
Pokrivanje stroškov iz projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave. 



 
SEKUNDARNI VODI ZA ODVAJANJE ODPADNIH VODA 
Sekundarni vodi za odvajanje odpadnih voda v Občini Radlje ob Dravi: projekti Vuhred in 
Dobrava ter Zgornja Vižinga Pri tem projektu bomo v Občini Radlje ob Dravi uredili še 
nedokončane sekundarne vode kanalizaciji na območju aglomeracij v skladu s Programom 
opremljanja. 
 
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MS4-2. FAZA 
Pokriti stroški iz projekta iz leta 2016. 
 
15029003 Izboljšanje stanja okolja 
15029003 Izboljšanje stanja okolja  
 

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA  
Evropska Komisija že več let dejavno spodbuja koncept načrtovanja trajnostne mobilnosti v 
mestih in področje trajnostne mobilnosti opredeljuje kot eno izmed prioritet razvoja 
evropskih mest. Namen je spodbujanje uravnoteženega razvoja in boljše vključenosti 
različnih oblik mobilnosti. V okviru izdelave in izvajanja Celostne prometne strategije občine 
Radlje ob Dravi se bodo zasledovali naslednji splošni cilji:  
- Izboljšanje kakovosti bivanja;  

- Izboljšanje kakovosti okolja in zdravja;  

- Izboljšana mobilnost in dostopnost;  

- Uvajanje ukrepov na podlagi potreb ljudi in skupnosti;  

- Spodbujanje učinkovitega in integriranega načrtovanja in  

- Izboljšana podoba občine.  
 
Energetska agencija za Podravje – zavod za trajnostno rabo energije bo za Občino Radlje ob 
Dravi izdelal Celostno prometno strategijo.  
 
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 
 

OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVE 3. SKLOP 
Operacijo delno sofinancira Evropska unija iz Kohezijskega sklada v okviru Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi 
»Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor 
za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po 
naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«. 
Operacija predstavlja ukrepe za zagotavljanje dolgoročne varne oskrbe s pitno vodo na 
območju občine. Obsega nadgradnjo obstoječih vodooskrbnih sistemov znotraj posameznih 
občin in njihovo povezavo v funkcionalno celoto. V sklopu celotne operacije bo izvedena 
avtomatizacija in daljinski nadzor oz. telemetrija novo zgrajenih in obstoječih objektov.  
Izgradnja vodovodnega sistema na Remšniku bo potekala v letu 2016. Kazalnik: novogradnja 
sistema Remšnik in povezava v skupni sistem Radlje. V naslednjih letih bo izgrajen vodovodni 
sistem tudi v centru Radelj, povezovalni vodovod Radlje – Brezno in vodovod Vuhred. 
Pri projektu sodelujejo Občine: Radlje ob Dravi, Dravograd, Vuzenica, Muta in Podvelka. 
Vrednost projekta v Radljah ob Dravi je 10.447.850,83 EUR v neto vrednosti.  



Z izvedbo operacije bodo doseženi naslednji splošni cilji: 
- Zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo na območju občin; 
- Izboljšanje javne oskrbe  s pitno vodo ter s tem zagotovitev boljše in varnejše oskrbe s 

pitno vodo za prebivalce; 
- Povečanje števila prebivalcev, oskrbovanih iz vodnih sistemov z zagotovljenim 

monitoringom. 
Operacija prispeva k doseganju specifičnega cilja: »Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno 
ustrezno pitno vodo«. Kazalnik: število dodatnih prebivalcev, ki bodo deležni boljše oskrbe z 
vodo: 17.977. 
 

UREDITEV VODNIH BREŽIN - VODOTOKI 
Sredstva so namenjena ureditev vodnih brežin. 
 

ODŠKODNINA KMETOM VODOVARSTVENO OBMOČJE 
Odškodnina je namenjena kmetom na območju Zgornje Vižinge, kjer je vodovarstveno 
območje. 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
 

GEODETSKE STORITVE 
Sredstva so namenjena za stroške geodetskih storitev (odmer, parcelacije …) 
 
16029003 Prostorsko načrtovanje 
 

PROSTORSKO NAČRTOVANJE 
Zajema izdelavo prostorskih aktov občine (OPN, OPPN,….) 

 
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

Sredstva so namenjena za stroške izdelave projektne dokumentacije. 
 
1603 Komunalna dejavnost 
16039001 Oskrba z vodo 
 

INV. VZDRŽEVANJE VODOVODOV 
Sredstva so namenjena za stroške vzdrževanja vodotokov v občini. 
 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
 

UREJANJE IN VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ 
Sredstva so namenjena za stroške vzdrževanja pokopališč. 
 
16039003 Objekti za rekreacijo 

 
 
 



ŠPORTNO IGRIŠČE VAS 
Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev površin za rekreacijo, prosti čas, oddih in 
druženje. Kratkoročno izvedbeni cilji vzdrževanje obstoječih objektov in izvedba letnega 
načrta gradnje po načrtu razvojnih programov. Kazalniki: sanacija igrišča Vas po neurju v letu 
2014. 
 
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 

 
UPRAVLJANJE STANOVANJ 

Program zajema vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj ter začasnih bivalnih enot za 
reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. 
 
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča) 
16069002 Nakup zemljišč 

 
NAKUP ZEMLJIŠČ 

Program zajema sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe potrebnih zemljišč za 
izvedbo določenih projektov. 
 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
1702 Primarno zdravstvo 
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 
 

UMESTITEV DVIGALA ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI 
Program zajema sredstva za urejanje boljših pogojev za ranljive skupine, kadar le te 
potrebujejo zdravstveno pomoč. Dolgoročni cilj: možnost dostopnosti Zdravstvenega doma 
Radlje ob Drave za invalidne osebe (tudi v višje etaže). Kazalnik: umestitev dvigala. 
 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
18029002 Nepremična kulturna dediščina 

 
SADJARSKI CENTER RADLJE OB DRAVI 

Program zajema vzpostavitev sadjarskega centra Radlje ob Dravi in obnovo in vzdrževanje objektov 
kulturne dediščine v Občini Radlje ob Dravi. Dolgoročni cilji so ohranjanje kulturne dediščine našim 
zanamcem. Kratkoročni izvedbeni cilji so vzdrževanje obstoječih kulturnih spomenikov v skladu z 
navodili Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območne enote Maribor. Kazalnik: odkup, prestavitev 
in obnova kozolca, ki sedaj stoji na Maistrovi ulici in ureditev prostorov Dvorca za potrebe degustacijske 
sobe in kletnih prostorov za skladiščenje.  Projekt se bo izvedel v letu 2018 in 2019. 
 
Polovica finančnih sredstev je zagotovljena iz programa Leader in predstavljajo EU sredstva. DDV je 
upravičen strošek, ker bo dala občina kozolec v najem Zavodu Radela in Društvu oldtimer Radlje. 
Sofinanciranje se vrši iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – EKSRP. 
 

 
 



OBNOVA KALVARIJE IN MARIJINEGA ZNAMENJA V RADLJAH 
Program zajema obnove in vzdrževanje objektov kulturne dediščine v Občini Radlje ob Dravi. 
Dolgoročni cilji so ohranjanje kulturne dediščine našim zanamcem. Kratkoročni izvedbeni cilji 
so vzdrževanje in ohranjanje tradicije na podeželju. Kazalnik: obnova kipov Kalvarije in okolice 
ter Marijinega znamenja v Radljah v skladu s Programom konservatorsko-restavratorskih 
posegov Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor.  
 
Polovica finančnih sredstev je zagotovljena iz programa Leader in predstavljajo EU sredstva.  
 

1803 Programi v kulturi 
18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
 

ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA TIMA RADLJE 
Občina je k investiciji pristopila z namenom uresničevanja ciljev AN-URE 2020 oziroma izpolnitve 

obveznosti v skladu z Direktivo 2012/27/EU in potreb vzdrževanja objekta v upravljanju Občine z 

izvedbo celovite energetske prenove objekta na način, ki je ob upoštevanju Dolgoročne strategije za 

spodbujanje naložb energetske prenove stavb in OP EKP 2014–2020 ter predpisih in navodilih, izdanih 

za namen energetske prenove objektov javne uprave, z vidika Občine najbolj upravičen. Primarni cilj 

teh aktivnosti je zmanjšanja stroškov energije v objektu. 

Poleg prej navedenih ciljev investicija zasleduje tudi cilje zagotavljanja izboljšanih, primernejših 
delovnih pogojev in zanesljivosti delovanja sistemov, ki se nanašajo na investicijo. Te cilje lahko 
opredelimo kot konkretne operativne cilje investicijskega projekta v naslednji obliki: 
• celovita energetska prenova objekta (zamenjava stavbnega pohištva, toplotna izolacija zunanjih 
sten, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava primarnega energetskega sistema in energenta, 
ureditev varčne razsvetljave), 
• zmanjšanje toplotnih izgub objektov in zmanjšanje porabe primarne energije, 
• nižji stroške rabe energije, 
• izboljšanje zanesljivosti energetskega sistema, 
• izboljšanje delovnih pogojev z vidika mikroklimatskih pogojev. 
 
Z izpolnitvijo navedenih ciljev se pričakujejo naslednji rezultati: 
• nižja potreba po koristni energiji v objektu, 
• prihranek primarne energije glede najmanj tretjine obstoječe porabe, 
• celovito energetsko prenovljene površine stavb v lasti in rabi javnega sektorja, 
• zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
• povišanje temperaturnega ugodja v prostorih. 

 
Skupna vrednost projekta 1.087.365,30 EUR z DDV. Delitev financiranja projekta: nepovratna sredstva 
OP EKP 2014-2020 (kohezijski sklad) in obvezni nacionalni prispevek ter zasebna investitorja Delavska 
hranilnica in zasebni investitor gostinskega lokala. 

 
KNJIŽNICA NAKUP KNJIG 

Sredstva so namenjena za nakup knjig v Knjižnici Radlje ob Dravi. 
 
19 IZOBRAŽEVANJE 
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
19029001 Vrtci 
 
 



INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTEC RADLJE 
Program zajema vlaganja v izobraževalne sisteme v občini. Dolgoročni cilj: ohranjanje objektov 
za izobraževanje. Kazalnik: redno vzdrževanje. 
 
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 
19039001 Osnovno šolstvo 
 

NABAVA OPREME OŠ RADLJE 
Program zajema vlaganja v izobraževalne sisteme v občini. Dolgoročni cilj: ohranjanje objektov 
za izobraževanje. Kazalnik: redno vzdrževanje. 
 
19039002 Glasbeno šolstvo 
 

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GŠ RADLJE 
Program zajema vlaganja v izobraževalne sisteme v občini. Dolgoročni cilj: ohranjanje objektov 
za izobraževanje. Kazalnik: redno vzdrževanje. 
 
20 SOCIALNO VARSTVO 
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
 

SOKOLSKI DOM-PREPLET VSEBIN SKOZI ZGODOVINO IN SEDANJOST  
Program zajema obnove in vzdrževanje objektov kulturne dediščine v Občini Radlje ob Dravi 
in vnos vsebin za ranljive skupine, kar pomeni tudi zagotavljanje infrastrukture za socialno 
šibke skupine prebivalstva. Dolgoročni cilji so ohranjanje kulturne dediščine našim zanamcem 
in ohranjanje prebivalstva v lokalnem okolju. Kratkoročni izvedbeni cilji so vzdrževanje 
obstoječih kulturnih spomenikov v skladu z navodili Zavoda za varstvo kulturne dediščine, 
Območne enote Maribor. Kazalnik: obnova objekta na Prisoji in vnos vsebine varstveno 
delovnega centra za odrasle osebe. 
 
Zadevni objekt leži v Občini Radlje ob Dravi v Radljah ob Dravi, k. o. Radlje ob Dravi, parc. št. 
772/1 (Pohorska cesta 20). Občina Radlje ob Dravi je pristojni inštituciji (ZVKD OE MB) poslala 
Pobudo za umestitev stavbe nekdanjega sokolskega doma v zavarovano kulturno dediščino 
oz. kulturni spomenik.  
 
Polovico sredstev bo pridobljenih iz EU sklada. Investicija bo izvedena v letu 2018. DDV je 
upravičen strošek, ker se bo objekt po obnovi predal v najem CUDV Črna na Koroškem. 
 
BIVALNA ENOTA NA LOKACIJI OBČINE RADLJE OB DRAVI 
Program zajema zagotavljanje infrastrukture za socialno šibke skupine prebivalstva. 
Dolgoročni cilji so ohranjanje prebivalstva v lokalnem okolju. Kratkoročni izvedbeni cilji so 
zagotavljanje ustreznih namestitvenih kapacitet. Kazalniki: zagotovitev saniranega objekta. 
Sodelovanje s CUDV Črna na Koroškem in RRA Koroška d.o.o. Objekt se bo po izgradnji predal 
v najem CUDV Črna na Koroškem. Projekt se bo izvajal v letu 2018. 
 



ČISTOPIS! 

1.  LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 

 

Zap.

št. 

Okvirna lokacija Okvirna 

velikost 

Vrsta  

nepremičnine 

Predvidena 

sredstva (v 

EUR) 

Ekonomska utemeljenost 

1. Del parc. št. 161/1 k.o. 802- 

Kozji Vrh 

 

1.300 m2 Stavbno 

zemljišče 

19.500,00 Zemljišče občina potrebuje za izgradnjo 

kanalizacije in črpališča ter kolesarske poti. 

2. Parc.št. 571/3, 571/9 in 

571/30, vse k.o. Radlje ob 

Dravi 

1.565 m2 Stavbno 

zemljišče-

cesta 

3.287,00 Javna pot Konstruktor – Zdravstveni dom je v lasti 

podjetja Lesna TIP d.d. – v stečaju, na njej pa ima 

občina v skladu z Odlokom o določitvi območja 

predkupne pravice občine Radlje ob Dravi   

predkupno pravico.  

3. Parc.št. 84/3, 89/6 in 91/4 k.o. 

794-Remšnik 

3.843 m2 Kmetijsko 

zemljišče-

cesta 

27.520,00 Kategorizirana občinska cesta. Občina plača 

razliko v površini pri izvedeni menjavi zemljišč 

parc.št. 586, 569/1 in 569/4 k.o. 794-Remšnik v skupni 

izmeri 1.091 m2. 

4. Parc.št. 747/2, 737/2 in 737/3 

k.o. 804-Radlje ob Dravi 

171 m2 Stavbno 

zemljišče-

cesta 

2.052,00 Občina je ob rekonstrukciji občinske ceste – 

Maistrova ulica, posegala v privatna zemljišča ter 

po zaključku del obljubila odmero in odkup dela 

zemljišča. 

5. Parc.št. 687/3 in 687/7 k.o. 

790-Brezovec 

970 m2 Kmetijsko 

zemljišče 

Neodplačna 

pridobitev 

(strošek 

odmere) 

Predvidena občinska cesta – javno pot odcep 

Kravtič 

6. Cesta v poslovni coni II 

 

 

7.074 m2 Stavbno 

zemljišče 

Neodplačna 

pridobitev 

Cesta v poslovni coni II 

7. Del parc. št. 179 ter del parc. 

št. 196 k.o. 818-Orlica 

/ Stavbno 

zemljišče-

cesta 

Neodplačna 

pridobitev 

(strošek 

odmere 

2.106,24) 

Brezplačen prenos nepremičnin, po katerih poteka 

kategorizirana občinska cesta, št. 347151. Strošek 

odmere nosi občina. 
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8. Parc. št. 987, k.o. Suhi vrh 

 

 

78 m2 gozd 100,00  Brezplačen prenos zemljišča v zameno za ureditev 

dovozne poti. Ponudnik izvrši cenitev in nosi strošek 

prenosa, občina pa v višini cenitve sofinancira 

ureditev oz. asfaltira dovozno pot. 

 

9. 

 

Del parc. št. 77/1, 78/0 in 96/0 

k.o. Brezovec 

10.000 m2 Stavbno 

zemljišče-

cesta 

 

Neodplačna 

pridobitev  

Pridobitev kategorizirane občinske ceste. 

10.  Parc. št. 171/6, 174/2 in 173/5, 

k.o. Zg. Vižinga 

311 m2 Stavbno 

zemljišče-

cesta 

 

Neodplačna 

pridobitev 

Pridobitev kategorizirane občinske ceste. 

11. Del parc. št. 600/5, 599/3, k.o. 

Vas 

/ Stavbno 

zemljišče - 

cesta 

Neodplačna 

pridobitev 

(strošek 

odmere) 

 

Pridobitev kategorizirane občinske ceste. 

12.  Parc. št. 135/6, k.o. Sp. Vižinga 35 m2 Stavbno 

zemljišče - 

cesta 

Neodplačna 

pridobitev 

Pridobitev kategorizirane občinske ceste.  

13. Del parc. št. 639, k.o. 

Dobrava 

/ Stavbno 

zemljišče- 

cesta 

Neodplačna 

pridobitev 

(strošek 

odmere) 

Pridobitev kategorizirane občinske ceste. 

Brezplačni prenos zemljišča se izvede pod 

pogojem, da parc. št. 740 k.o. Dobrava ostane 

javno dobro Občine Radlje ob Dravi. 

14. Del parc. št 154/16, 710/2, 

710/3 vse k.o. Vuhred 

250 m2 Stavbo 

zemljišče-

cesta 

3.000 eur 

(+ strošek 

odmere) 

Nakup nepremičnin, katere se je občina zavezala 

odkupiti po izgradnji hodnika za pešce, od 

avtobusne postaje do pokopališča Vuhred. 

 

15. Del parc. št. 1080/1 in 1078, 

k.o. Suhi Vrh ter parc. št. 

694/1, 705, 696/2, 699, 698, 

vse k.o. Brezovec 

/ Stavbno 

zemljišče, 

cesta 

Brezplačen 

prenos 

(strošek 

odmere) 

Lastniki predmetnih nepremičnin so v letu podali 

soglasje za rekonstrukcijo javne poti Remoplast - 

Kozarič, v katerih so se zavezali, da bodo dele 
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zemljišč, za potrebe rekonstrukcije javne poti, 

brezplačno prenesli v last Občine Radlje ob Dravi. 

16. Del parc. št. 190/2 k.o. Radlje 

ob Dravi 

70 m2 Stavbno 

zemljišče, 

cesta 

1.050,00 eur 

(+ strošek 

odmere) 

Na podlagi inšpekcijskega pregleda občinske 

ceste, LC 34615,  iz katerega izhaja, da rastlinje, 

razraščeno po podpornem zidu, ovira in ogroža 

promet na cesti, je potrebno del zasebnega 

zemljišča, po katerem poteka cesta, odmeriti in 

odkupiti. 

17. Parc. št. 296/6 k.o. 805 - 

Dobrava 

2.568 m2 Stavbno 

zemljišče 

77.040,00 Odkup zemljišča, katerega bi občina potrebovala 

za izgradnjo kanalizacije. Opcijsko je možna delna 

menjava z zemljiščem, parc. št. 732/1 k.o. Dobrava. 

18.  Del parc. št. 572, 573, 575/2, 

595, 596, 598/1, 599, 663/2, 

662/1, 662/4, 703/1, 667/1, 

663/1, 654/2, 654/3, 703/6, 

703/7, 703/8, 703/9, 629/1, 

629/2, 629/3, 632/1, 632/2, 

633/1, 633/2, 635/4, 635/2, 

635/1, 636/12, 636/11, 638/4, 

638/3, 638/2, 638/1, 643/3, 

643/4, 646/1, 646/2, 646/3, 

648/12, 648/11, 648/10, 702/4, 

702/3, 635/5, 635/3, vse k.o. 

Vuhred 

/ Stavbno 

zemljišče, 

cesta 

Brezplačen 

prenos, strošek 

odmere cca 

3.000 EUR 

Brezplačna pridobitev zemljišč, ki v naravi 

predstavljajo cesto, na katerih se ustanovi javno 

dobro.  

19.  Del parc. št. 636/3, 541/11, 

633/2, 633/1, 541/10, 544/1, 

541/5, 541/3, 541/12, 1705, 

1706, 1678/2, 1678/1, 1701/2, 

1701/4, *112/1, *112/2, 

1701/3, 1679/3, 1700/2, *144, 

*145, 1686, 1698/2, 1687/3, 

1687/1, 1679/2, 1684, 1685, 

/ Stavbno 

zemljišče, 

cesta 

Brezplačen 

prenos, strošek 

odmere: cca 

4.000 EUR 

Brezplačna pridobitev zemljišč, ki v naravi 

predstavljajo cesto, na katerih se ustanovi javno 

dobro. 
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2.A LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – ZEMLJIŠČA 

 

 

1683, 1599/2, 1600, vse k.o. 

Planina 

20. Parc. št. 112/8, 112/6, 114/6, 

115/6, 124/21, 124/20, 207/11, 

124/22, 214/6, 75/8 vse k.o. 

Sp. Vižinga 

 

1.214 m2 Stavbno 

zemljišče – 

kolesarska 

steza 

Izvede se 

uradna 

cenitev 

Odkup zemljišč, na katera je Občina Radlje ob 

Dravi posegla z izgradnjo kolesarske steze.  

21. 

 

Parc. št. 614/18, k.o. Vas  169 m2 Stavbno 

zemljišče- 

cesta 

3.300,23  Pridobitev dela kategorizirane občinske ceste. 

Sodna poravnava P 90/2012.  

22. Parc. št. 611/26 k.o. Vas 11 m2 Stavbno 

zemljišče – 

kolesarska 

steza 

110 eur Pridobitev zemljišča za izgradnjo vodovodnega 

omrežja in kolesarske poti na Vasi. 

SKUPAJ:  186.065,47 EUR 

Zap.št. Parcelna številka Katastrska 

občina in šifra 

k.o. 

Orientacijska vrednost 

(v EUR) 

Metoda 

razpolaganja 

Ekonomska utemeljenost 

1. 897/2 (del, cca. 

10 m2) 

804-Radlje ob 

Dravi 

150,00 Neposredna 

pogodba 

Zaokrožitev gradbene parcele v zasebni 

lasti. Sklep OS 29. 6. 2009. 

2. 773/11 804-Radlje ob 

Dravi 

Menjava za parc.št. 

737/4 k.o. Radlje 

Neposredna 

pogodba 

Menjava zemljišča z MNZ za izgradnjo 

policijske postaje. 

3. 457/20 805-Dobrava pri 

Radljah 

Menjava za del parc.št. 

273/1 k.o. Vuhred 

Neposredna 

pogodba 

Lastnik parc.št. 273/1 k.o. Vuhred ima na 

parc.št. 457/20 k.o. Dobrava ustanovljeno 

stavbno pravico z možnostjo odkupa. V 

menjavo nam ponuja del parc.št. 273/1 k.o. 
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Vuhred, po kateri poteka kategorizirana 

občinska cesta št. 846461.  

4.  Del 604/15, 604/7 793-Vas Menjava za parc.št. 

608/38 in 608/42 k.o. Vas 

Neposredna 

pogodba 

Z menjavo občina pridobi zemljišče, na 

katerem je zgradila pločnik. V primeru 

razlike v velikosti menjanih zemljišč, se razlika 

v vrednosti doplača. 

5. 434/2 806-Zgornja 

Vižinga 

Menjava za parc. št. 

236/2 k.o. Zgornja 

Vižinga  

Neposredna 

pogodba 

Z menjavo občina pridobi kategorizirano 

občinsko cesto, št. 347021. 

6. 620 793-Vas Ustanovitev javnega 

dobra na parc. št. 45 in 

51 k.o. Vas 

(odmera:1.717 €)   

Neposredna 

pogodba 

Ukinitev javnega dobra na parc. št. 620 k.o. 

793-Vas in ustanovitev javnega dobra na 

delu parc. št. 45 in 51 k.o. 793-Vas. 

7. 

 

 

Del 457/26 

 

805-Dobrava 

 

 

Menjava za del parc. št. 

102/5 ter del parc. št. 

121/6  k.o.  Sp. Vižinga 

Neposredna 

pogodba  

 

Z menjavo pridobi občina zemljišči, ki po 

namenski rabi predstavljata cesto. 

8. 457/27 

 

805-Dobrava Menjava za del parc. št. 

463/6 k.o. Dobrava.  

Neposredna 

pogodba  

Z menjavo občina pridobi del parc. št. 463/6 

k.o. Dobrava, po kateri poteka 

kategorizirana občinska cesta, št. 347011. 

9.  161/7 804-Radlje ob 

Dravi 

Menjava za del parc. št. 

168/1 in del parc. št. 

157/1, obe k.o. Radlje 

ob Dravi (razlika v ceni 

se doplača po cenitvi 

sodno zapriseženega 

cenilca) 

Neposredna 

pogodba 

Z menjavo občina pridobi del parc. št. 168/1 

k.o. Radlje ob Dravi po kateri poteka 

občinska cesta ter del parc. št. 157/1 k.o. 

Radlje ob Dravi,   na kateri je izgrajen 

kanalizacijski vod ter cesta. 

 

 

10.  200/9 803-Sp. Vižinga 210,00 Neposredna 

pogodba 

Ukinitev javnega dobra  in prodaja zemljišča.  

11. Del 410/3, 410/4, 

413/1 

794 –Remšnik Razdelilna pogodba Neposredna 

pogodba 

Z razdelilno pogodbo se med solastnikoma 

razdelijo solastniški deleži. (smiselno glede na 

funkcionalno obratovanje objekta). 
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12. Del 407/3  794-Remšnik Menjava za del parc. št. 

402/2 in 399/2, k.o. 794-

Remšnik 

Neposredna 

pogodba 

Z menjavo občina pridobi del kategorizirane 

občinske ceste. Na predmetnih parcelah je 

predvidena trasa vodovoda in izgradnja 

črpališča. Potrebna je predhodna odmera 

zemljišč. 

13. 435/1, 435/5 806-Zg. Vižinga Menjava za del parc. št. 

378/18, 380/2, 381/2, 

382/4, 383/2 in 382/6, vse 

k.o. Zg. Vižinga 

Neposredna 

pogodba 

Menjava zemljišč, ki v naravi predstavlja 

njivo, za zemljišča po katerih v naravi poteka 

cesta.  

14. Del 1005/11 791-Suhi Vrh pri 

Radljah  

3.000,00 (izvedena bo 

uradna cenitev) 

Neposredna 

pogodba 

Zaokrožitev gradbene parcele 1005/10, k.o. 

791-Suhi Vrh pri Radljah. Pred prodajo je 

potrebno naročiti odmero zemljišča. 

Odmera se izvede ob prisotnosti strokovnih 

služb. Strošek odmere nosi vlagatelj.  

15. 549/1 in 548/0 795-Brezni Vrh Menjava za del parc. št. 

123/1, 125, 122, 121 in 

119/1, k. o. Brezni Vrh  

Neposredna 

pogodba 

Del kategorizirane občinske ceste se ukine in 

se prestavi na novozgrajeno lokacijo. 

Občina pridobi del kategorizirane občinske 

ceste, v zameno za zemljišča, ki v naravi ne 

predstavljajo ceste. Potrebna je predhodna 

odmera zemljišč ter predhodni ogled 

pristojnih služb glede izvedbe ceste. Pred 

izvedbo menjave je potrebna ukinitev 

grajenega javnega dobra.  

16.  826/2 

 

 

804-Radlje ob 

Dravi 

11.220,00 – izvedena bo 

uradna cenitev 

Neposredna 

pogodba 

Prodaja zemljišča, ki meji na parcelo 

vlagateljice. Odproda se samo del zemljišča, 

ki zaokroža funkcionalno zemljišče.  

17.  Del 899/1 

 

 

 

804-Radlje ob 

Dravi 

Enakovredna menjava 

za del parc. 247/1, k.o. 

Radlje ob Dravi, (strošek 

odmere) 

Neposredna 

pogodba 

Občina Radlje ob Dravi z menjavo pridobi 

zemljišča, ki v naravi predstavljajo cesto. 

Strošek odmere nosi občina. 

18. Ustrezno kmetijsko 

zemljišče ali druga 

primerna rešitev 

805- Dobrava 

pri Radljah 

Menjava za del parc. št. 

570/1, k.o. Dobrava 

Neposredna 

pogodba 

Občina Radlje ob Dravi z menjavo pridobi 

del kategorizirane občinske ceste. Pred 



ČISTOPIS! 

menjavo je potrebno preveriti glede odkupa 

kolesarske steze. 

19.  Del parc. št. 568 795-Brezni Vrh Menjava za del parc. 

40/2, k.o. Brezni Vrh 

Neposredna 

pogodba 

Del kategorizirane občinske ceste se ukine in 

se prestavi na novo zgrajeno lokacijo. Vsak 

nosi svoj strošek odmere. 

20.  Del parc. št. 797/1, 

792, 789, 790, 786, 

800/1, 800/5, 

799/2, 813 

791-Suhi Vrh pri 

Radljah 

Menjava za drugo 

ustrezno zemljišče 

 

Neposredna 

pogodba 

Pridobitev kategorizirane občinske ceste, v 

zameno za drugo ustrezno zemljišče. 

Menjava se izvede v skladu s cenitvenimi 

poročili navedenih zemljišč. Vlagatelj sam 

opravi odmero ceste. 

21. Parc. št. 189/10  804-Radlje ob 

Dravi 

3.525,00  Neposredna 

pogodba 

Prodaja zemljišča, na katerem imata lastnici 

sosednjega zemljišča, skladno z dovoljenjem 

iz leta 1981, zgrajeno garažo. 

22. Parc. št. 110 791-Suhi Vrh Menjava za del 915/4 in 

*93, obe k.o. Suhi Vrh 

Neposredna 

pogodba 

Občina bi v zameno za 5/18 solastniški delež 

na zemljišču pridobila del zemljišča na 

Županku, na katerem stoji spomenik ter 

stavba. 

23. Parc. št. 161/10, 

parc. št. 161/9 in 

del parc. št. 

161/32 

804-Radlje ob 

Dravi 

2.130,00 Neposredna 

pogodba 

Prodaja zemljišča, v izmeri 142 m2, na 

katerem bi vlagatelj uredil parkirne prostore, 

za potrebe Veterinarske postaje Radlje. Ob 

prodaji je potrebno urediti služnostno 

pravico za komunalne vode, v korist Občine 

Radlje ob Dravi.  

24. Del parc. št. 295/1 805-Dobrava Menjava za del parc. št. 

547, k.o. Radlje  

Neposredna 

pogodba 

Menjava dela zemljišča, ki ga podjetje 

potrebuje za ureditev transportne poti do 

pokritega razkladišča, pod pogojem, da se 

ustanovi služnost dostopa in služnost gradnje 

oz. vzdrževanje komunalne infrastrukture 

(elektrike, kanalizacije….)do zadrževalnega 

bazena. Občina pridobi del ceste na parc. 

št. 547, k.o. Radlje ob Dravi.  

25. Del parc. št. 690/2  817- Vuhred Enakovredna menjava 

za del parc. št. 270/2, 

Neposredna 

pogodba 

Občina bi v zameno za zemljišče, ki je 

opredeljeno kot javno dobro, pridobila 
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del 220/2, del 223 in del 

221, Vuhred 

pločnik v Vuhredu ter del zemljišča, po 

katerem poteka občinska cesta. Pred 

prodajo je zemljišču v občinski lasti potrebno 

ukiniti javno dobro. 

26. Del parc. št. 541 795-Brezni Vrh Enakovredna menjava 

za del parc. št. 402/2 k.o. 

Brezni Vrh 

Neposredna 

pogodba 

Občina bi z enakovredno menjavo pridobila 

zemljišče, po katerem poteka občinska 

cesta, v last vlagatelja pa bi prešlo zemljišče, 

na katerem je vrisana cesta, ki pa v naravi 

ne predstavlja ceste. Vlagatelj ter občina 

krijeta vsaka svoj strošek odmere. 

27. Parc. št. 284/1 817-Vuhred Enakovredna menjava 

za parc. št. 653/7 k.o. 

Vuhred 

Neposredna 

pogodba 

Občina bi z menjavo pridobila zemljišče, po 

katerem poteka kategorizirana občinska 

cesta, vlagatelj pa zemljišče, ki ga potrebuje 

za obdelovanje vrta. 

28. Del parc. št. 48/8  803- Sp. Vižinga Menjava za ustrezno 

zemljišče 

Neposredna 

pogodba 

Občina bi z menjavo pridobila 

kategorizirano občinsko cesto, katero je 

potrebno predhodno odmeriti. 

29. Del parc. št. 188/1, 

222 in 219  

802-Kozji Vrh Menjava za ustrezno 

zemljišče 

Neposredna 

pogodba 

Občina bi z menjavo pridobila 

kategorizirano občinsko cesto, katero je 

potrebno predhodno odmeriti.  

 

30. Parc. št. 514/6 804-Radlje ob 

Dravi 

2.070,00 Neposredna 

pogodba 

Prodaja parc. št. 514/6 k.o. 804 – Radlje ob 

Dravi, ki je po namenski rabi stavbno 

zemljišče, v izmeri 138 m2. 

31. Parc. št. 737/4 804-Radlje ob 

Dravi 

60.000,00 Javna 

dražba/Javn

o zbiranje  

Prodaja stavbnega zemljišča, v izmeri 2000 

m2, ki ga bo občina pridobila z menjavo 

zemljišča z zemljiščem Ministrstva za notranje 

zadeve). 

32. Parc. št. 746/2 805-Dobrava 3.750,00 (izvedena bo 

uradna cenitev) 

Neposredna 

pogodba 

Prodaja stavbnega zemljišča. V izmeri 250 

m2, zaradi zaokrožitve gradbene parcele.  

33.  Del parc. št. 871/1 804-Radlje ob 

Dravi 

400,00 Neposredna 

pogodba 

Prodaja dela stavbnega zemljišča, v izmeri 

20 m2, ki je trenutno v zakupu. Odmera se 
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izvede tako, da je omogočen dostop do 

parc. št. 868/3, k.o. Radlje ob Dravi. 

34.  Del parc. št. 596 in 

del parc. št. 598/2 

804-Radlje ob 

Dravi 

2.400,00 (izvedena bo 

uradna cenitev) 

Neposredna 

pogodba 

Prodaja dela stavbnega zemljišča, v izmeri 

cca 120 m2, zaradi razširitve funkcionalnega 

zemljišča k stanovanjskemu objektu. 

Odmera se izvede na podlagi idejne 

zasnove predvidenih objektov. 

35. Parc. št. 732/1 805-Dobrava Menjava za  parc. št. del  

744/7, del 744/8 in del 

743/8, vse k.o. Radlje ob 

Dravi in 296/7, k.o. 

Dobrava 

Neposredna 

pogodba 

Občina bi pridobila zemljišča za potrebe 

ureditve izgradnje kanalizacije, v okviru 

projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih 

voda v porečju reke Drave in ceste.  

36.  147/16, 208/7, 

208/8, 208/9, 

210/6 

803-Sp. Vižinga Menjava za 130/11, 

131/4, 133/4 in 133/5, 

k.o. Sp. Vižinga 

Neposredna 

pogodba 

Občina bi pridobila zemljišča za potrebe 

ureditve izgradnje kanalizacije, v okviru 

projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih 

voda v porečju reke Drave in ureditve ceste. 

Razlika v kvadraturi znaša 174 m2 in se 

lastniku doplača.  

37. 461/4, 491/6, 

461/8, 491/7 

804-Radlje ob 

Dravi 

5.680,00 (izvedena bo 

uradna cenitev) 

Neposredna 

pogodba 

Prodaja zemljišča za razširitev 

funkcionalnega zemljišča k stanovanjski hiši. 

Na podlagi pridobljenega strokovnega 

mnenja, se nepremičnine lahko odprodajo.  

38.  372/5 804-Radlje ob 

Dravi 

12.000,00 (izvedena bo 

uradna cenitev) 

Javna 

dražba/javno 

zbiranje/nep

osredna 

pogodba 

Prodaja zemljišča za potrebe stanovanjske 

gradnje.  

39. 437/2 806 – Zg. 

Vižinga 

Menjava za del parc. št. 

258/1 k.o. Zg. Vižinga ter 

parc. št. 365/2 k.o. 

Dobrava 

Neposredna 

pogodba 

Občina bi menjala javno dobro na parc. št. 

437/2 k.o. Zg. Vižinga (potrebno ukiniti javno 

dobro), z delom parc. št. 258/1 k.o. Zg. 

Vižinga, na katerem je postavljeno črpališče 

Zg. Vižinga ter s parc. št. 365/2 k.o. Dobrava 

(pri laguni), na katerem je bila izvedena 
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ograditev lagune. Razlika v površinah se 

doplača. 

40. 1105/0  791 – Suhi Vrh Enakovredna menjava 

za del parc. št. 503/1 in 

502/1, obe k.o. Suhi Vrh 

(strošek odmere) 

Neposredna 

pogodba 

Občina bi z enakovredno menjavo pridobila 

zemljišči, po katerih v naravi poteka 

občinska cesta, LC št. 846061, v zameno za  

del zemljišča, ki v naravi predstavlja 

opuščeno traso ceste. 

41. 970/15 790 – Suhi vrh 5.040,00 (izvedena bo 

uradna cenitev) 

Neposredna 

pogodba 

Prodaja stavbnega zemljišča, ki ga je občina 

pridobila od SKZG RS. 

42. 696/13, 696/14 817 - Vuhred Menjava s parc. št. 

518/2, 518/4, 519/4, vse 

k.o. 817 - Vuhred 

Neposredna 

pogodba 

Občina z menjavo pridobi zemljišča, po 

katerih poteka cesta. 

43. 783/1, 784/1 804 – Radlje ob 

Dravi 

Neodplačna podelitev 

stavbne pravice 

Neposredna 

pogodba 

Občina nastopa z Gasilsko zvezo Slovenije 

kot soinvestitor izgradnje le-tega. Za 

pridobitev gradbenega dovoljenja bo GZS 

potrebovala izkazano pravico gradnje, to je 

stavbna pravica za izgradnjo regijskega 

gasilskega poligona. 

44. 128/2 804 – Radlje ob 

Dravi 

2.500 (izvedena bo 

uradna cenitev) 

Neposredna 

pogodba 

Prodaja stavbnega zemljišča, kot 

funkcionalnega zemljišča k sosednjemu 

objektu. 

45. 722/1 804 – Radlje ob 

Dravi 

8.310,00 (izvedena bo 

uradna cenitev) 

Neposredna 

pogodba 

Prodaja zemljišča, parc. št. 722/1 k.o. 804 – 

Radlje ob Dravi, zaradi postavitve skladišča z 

garažami. 

46. parc. št. *125 

parc. št. 1190/3  

821-Rdeči Breg 

II 

(izvedena bo uradna 

cenitev) 

Neposredna 

pogodba 

Prodaja solastniškega deleža 37,06 %  - 

objekt stare zdravstvene postaje Podvelka. 

SKUPAJ: 204.810,00 EUR 
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2.B LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA – STAVBE OZ. POSAMEZNI DELI STAVB 

 

 

Zap.št. ID št. stavbe oz. 

posameznega 

dela 

Katastrska 

občina in šifra 

k.o. 

Orientacijska 

vrednost (v 

EUR) 

Metoda 

razpolaganja 

Ekonomska utemeljenost 

1. 804-332-012 804-Radlje ob 

Dravi 

46.000,00 Javna dražba Prodaja poslovnega prostora na Koroški cesti 

1/a, katerega solastnik smo v deležu 37,06% 

2. Del stavbe št. 203 794-Remšnik 15.000,00 

(Izvedena bo 

uradna 

cenitev) 

Zbiranje 

ponudb/neposredna 

pogodba 

Prodaja poslovnega prostora, ki je sedaj oddano 

v najem, v izmeri 101,84 m2. 

3. Stanovanje na 

naslovu Vas 55, 

del stavbe št. 1 

793 - Vas 20.000,00 

(izvedena bo 

uradna 

cenitev) 

Javna dražba Prodaja stanovanja na naslovu Vas 55. 

4. Posamezni del št. 

22, v stavbi št. 598  

804-Radlje ob 

Dravi 

85,00 Neposredna 

pogodba 

Prodaja 0,022 % deleža na posameznem delu št. 

22, v stavbi na naslovu Mariborska cesta 5. 

SKUPAJ: 72.132,60 

 


