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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07-ZSPDPO) in 
100.člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06) je Občinski svet Občine Radeče na 16. seji, dne 23. 12. 
2008 sprejel 
 
 

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RADEČE ZA LETO 2009 
 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 
 
S tem odlokom se za Občino Radeče za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 
 
 
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 
2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 
                v eurih 
 A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
________________________________________________________________________________________________________________
 Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun leta 2009 
________________________________________________________________________________________________________________ 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                                                                         5.088.621 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.245.127 
 70 DAVČNI PRIHODKI 2.810.167 
  700 Davki na dohodek in dobiček                           2.395.567 
  703 Davki na premoženje 212.500 
  704 Domači davki na blago in storitve 202.100 
  706 Drugi davki 0 
 71 NEDAVČNI PRIHODKI 434.960 
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 313.000 

  711 Takse in pristojbine 4.000 
  712 Globe in druge denarne kazni 7.000         
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 10.000 
  714 Drugi nedavčni prihodki 100.960 
 72 KAPITALSKI PRIHODKI 663.000 
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 303.000 
  721 Prihodki od prodaje zalog 0 
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 360.000 
 73 PREJETE DONACIJE 10.000 
  730 Prejete donacije iz domačih virov 10.000 
  731 Prejete donacije iz tujine 0 
 74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.130.494 
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 685.453 
  741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 445.041 
 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE                                           40.000 
  787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij                                                                  40.000 
 
 
 



2 
 

 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.223.621 
 40 TEKOČI ODHODKI 788.782 
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 327.850 
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 47.940 
  402 Izdatki za blago in storitve 328.491 
  403 Plačila domačih obresti 50.000 
  409 Rezerve 34.501 
 41 TEKOČI TRANSFERI 2.087.050 
  410 Subvencije 2.000 
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 363.110 
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 158.410 
  413 Drugi tekoči domači transferi 1.563.530 
  414 Tekoči transferi v tujino 0 
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI  3.096.524 
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.096.524 
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 251.265 
  431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabn.  194.415 
  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 56.850  
  
III. (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  
 (I.-II.)   -1.135.000 
___________________________________________________________________________ 
 
 B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun leta 2009 
________________________________________________________________________________________________________________ 

IV. PREJETA VRAČILA        

  DANIH POSOJIL IN  
  PRODAJA KAPITALSKIH  
  DELEŽEV (750+751+752)                                                                                                          10.000 
 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 10.000 
  750 Prejeta vračila danih posojil 0 
  751 Prodaja kapitalskih deležev 10.000 
  752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 
V.  DANA POSOJILA  
  IN POVEČANJE KAPITALSKIH  
  DELEŽEV (440+441+442+443)  0 
 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV            0 
  440 Dana posojila 0 
  441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 

   443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki  
   imajo premoženje v svoji lasti 0 

 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
  IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
  (IV.-V.)  10.000 
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___________________________________________________________________________ 
 C.RAČUN FINANCIRANJA 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun leta 2009 
________________________________________________________________________________________________________________ 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.300.000 
 50 ZADOLŽEVANJE 1.300.000 
  500 Domače zadolževanje 1.300.000 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)  175.000 
 55 ODPLAČILA DOLGA 175.000 
  550 Odplačila domačega dolga 175.000 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH 
  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  0   

X. NETO ZADOLŽEVANJE 
  (VII.-VIII.)  1.125.000      
XI. NETO FINANCIRANJE 
  (VI.+VII.-VIII.-IX.) 1.135.000
 _____________________________________________________________________________________________________ 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
            9009 Splošni sklad za drugo 0 

 
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske 
dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo 
izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in 
konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom. 
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine www.radece.si in na oglasni deski v hodniku ObčineRadeče. 
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
 
 

 
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke podkonta. 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki: 
 

• prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki 
se uporabijo za namen, določen v tem zakonu 

• prihodki krajevnih skupnosti Jagnjenica, Radeče, Svibno in Vrhovo: 
- prihodki od občanov, ki se uporabijo za namene, za katere se pobirajo 
- grobnine, ki se namensko uporabijo za tekoče stroške, vzdrževanje in obnovo pokopališča 

• okoljske dajatve, ki se uporabijo za odobrene namenske investicije 
• prejeta sredstva za sofinanciranje investicij 
• drugi prihodki, ki jih določi občina. 
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5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. 
 
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja 
proračunske porabe kakor tudi med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega 
uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta.  
 
Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.  
 

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 

 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v 
načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. 
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika, od tega: 

1. v letu 2010 50% navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 50% navedenih pravic porabe. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago 
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika. 
 
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, 
razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in 
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za 
operativno delovanje neposrednih uporabnikov. 
 
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v  finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je 
tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih 
vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet. 
 
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče 
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. 
 
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 
 
 

8. člen 
(proračunski skladi) 

 
Proračunski skladi so: 

1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF, 
2. rezervni stanovanjski sklad. 

Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 12.000 eurov. 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 40.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. 
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4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
 

9. člen 
(odpis dolgov) 

 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2009 odpiše dolgove, ki jih imajo 
dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 500 eurov . 
 
 
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

 
10. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine 
 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko 
zadolži do višine 1.300.000 eurov za izvedbo investicij v cestni promet in infrastrukturo – Jagnjenica-Svibno-Sela; 
Titova ulica – kanalizacija, javna razsvetljava; centralno čistilno napravo Radeče; TRC SAVUS Radeče; za 
investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih in Osnovni šoli Marjana Nemca Radeče . 
 
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina 
Radeče, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine glavnic 20.000 evrov. 
 
Občina lahko izdaja poroštva osebam iz prejšnjega odstavka pod naslednjimi pogoji: da je to sprejeto na Občinskem 
svetu Občine Radeče. 
 

11. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna,in javnih podjetij, katerih 

ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na 
upravljanje) 

 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, 
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč se lahko v letu 2009 zadolžijo do skupne višine glavnic 
10.000 eurov . 
 
 
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

12. člen 
(začasno financiranje v letu 2009) 

 
V obdobju začasnega financiranja Občine Radeče v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

14. člen 
(uveljavitev odloka) 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
  
Številka: 900-10/2008/6 
Radeče, 23. 12. 2008 
          OBČINA RADEČE 
          ŽUPAN: HAN MATJAŽ 

 
PRILOGA:  
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07-ZSPDPO) in 
100.člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06) je Občinski svet  Občine Radeče na 16. seji, dne 
23.12.2008 sprejel 
 
 

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RADEČE ZA LETO 2010 
 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 
(vsebina odloka) 

 
S tem odlokom se za Občino Radeče za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 
 
 
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 
2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 
                v eurih 
 A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
________________________________________________________________________________________________________________
 Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun leta 2010 
________________________________________________________________________________________________________________ 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                                                                         5.513.140 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.333.947 
 70 DAVČNI PRIHODKI 2.883.240 
  700 Davki na dohodek in dobiček                           2.465.040 
  703 Davki na premoženje 216.100 
  704 Domači davki na blago in storitve 202.100 
  706 Drugi davki 0 
 71 NEDAVČNI PRIHODKI 450.707 
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 313.000 

  711 Takse in pristojbine 4.000 
  712 Globe in druge denarne kazni 12.000         
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 10.000 
  714 Drugi nedavčni prihodki 111.707 
 72 KAPITALSKI PRIHODKI 663.000 
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 303.000 
  721 Prihodki od prodaje zalog 0 
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 360.000 
 73 PREJETE DONACIJE 10.000 
  730 Prejete donacije iz domačih virov 10.000 
  731 Prejete donacije iz tujine 0 
 74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.456.193 
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 654.562 
  741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 801.631 
 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE                                          50.000 
  787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij                                                                  50.000 
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.483.140 
 40 TEKOČI ODHODKI 816.510 
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 340.200 
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 50.340 
  402 Izdatki za blago in storitve 336.469 
  403 Plačila domačih obresti 55.000 
  409 Rezerve 34.501 
 41 TEKOČI TRANSFERI 2.068.588 
  410 Subvencije 2.000 
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 372.600 
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 168.376 
  413 Drugi tekoči domači transferi 1.525.612 
  414 Tekoči transferi v tujino 0 
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI  3.423.175 
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.423.175 
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 174.867 
  431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabn.  116.267 
  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 58.600  
  
III. (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  
 (I.-II.)   -970.000 
___________________________________________________________________________ 
 
 B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun leta 2010 
________________________________________________________________________________________________________________ 

IV. PREJETA VRAČILA        

  DANIH POSOJIL IN  
  PRODAJA KAPITALSKIH  
  DELEŽEV (750+751+752)                                                                                                      10.000 
 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 10.000 
  750 Prejeta vračila danih posojil 0 
  751 Prodaja kapitalskih deležev 10.000 
  752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 
V.  DANA POSOJILA  
  IN POVEČANJE KAPITALSKIH  
  DELEŽEV (440+441+442+443)  0 
 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV            0 
  440 Dana posojila 0 
  441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 

   443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki  
   imajo premoženje v svoji lasti 0 

 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
  IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
  (IV.-V.)  10.000 
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_______________________________________________________________________ 
 C.RAČUN FINANCIRANJA 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun leta 2010 
________________________________________________________________________________________________________________ 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.200.000 
 50 ZADOLŽEVANJE 1.200.000 
  500 Domače zadolževanje 1.200.000 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)  240.000 
 55 ODPLAČILA DOLGA 240.000 
  550 Odplačila domačega dolga 240.000 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH 
  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  0   

X. NETO ZADOLŽEVANJE 
  (VII.-VIII.)  960.000      
XI. NETO FINANCIRANJE 
  (VI.+VII.-VIII.-IX.) 970.000
 _____________________________________________________________________________________________________ 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
            9009 Splošni sklad za drugo 0 
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske 
dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo 
izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in 
konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom. 
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine www.radece.si in na oglasni deski v hodniku Občine Radeče. 
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
 

 
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke podkonta. 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki: 
 

• prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki 
se uporabijo za namen, določen v tem zakonu 

• prihodki krajevnih skupnosti Jagnjenica, Radeče, Svibno in Vrhovo: 
- prihodki od občanov, ki se uporabijo za namene, za katere se pobirajo 
- grobnine, ki se namensko uporabijo za tekoče stroške, vzdrževanje in obnovo pokopališča 

• okoljske dajatve, ki se uporabijo za odobrene namenske investicije 
• prejeta sredstva za sofinanciranje investicij 
• drugi prihodki, ki jih določi občina. 
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5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. 
 
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja 
proračunske porabe kakor tudi med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega 
uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta.  
 
Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.  

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 

 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v 
načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. 
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika, od tega: 

1. v letu 2010 50% navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 50% navedenih pravic porabe. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago 
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika. 
 
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, 
razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in 
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za 
operativno delovanje neposrednih uporabnikov. 
 
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v  finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je 
tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih 
vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet. 
 
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče 
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. 
 
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 
 
 

8. člen 
(proračunski skladi) 

 
Proračunski skladi so: 

1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF, 
2. rezervni stanovanjski sklad. 

 
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 12.000 eurov. 
 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 40.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. 
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4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
 

9. člen 
(odpis dolgov) 

 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2010 odpiše dolgove, ki jih imajo 
dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 500 eurov . 
 
 
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

 
10. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine 
 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko 
zadolži do višine 1.200.000 eurov eurov za izvedbo investicij Titova ulica – kanalizacija, javna razsvetljava; 
hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Jagnjenica; centralno čistilno napravo Radeče; TRC SAVUS Radeče; 
za investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih in Osnovni šoli Marjana Nemca Radeče. 
  
 
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina 
Radeče, v letu 2010 ne sme preseči skupne višine glavnic 20.000 evrov. 
 
Občina lahko izdaja poroštva osebam iz prejšnjega odstavka pod naslednjimi pogoji: da je to sprejeto na Občinskem 
svetu Občine Radeče. 
 

11. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna,in javnih podjetij, katerih 

ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na 
upravljanje) 

 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, 
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč se lahko v letu 2010 zadolžijo do skupne višine glavnic 
10.000 eurov . 
 
 
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

12. člen 
(začasno financiranje v letu 2010) 

 
V obdobju začasnega financiranja Občine Radeče v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

14. člen 
(uveljavitev odloka) 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
  
Številka: 900-10/2008/7 
Radeče, dne 23.12.2008 
          OBČINA RADEČE 
          ŽUPAN: HAN MATJAŽ 

 
PRILOGA:  
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov 
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - INVESTICIJE (2009 - 2013)  

PODROČJE / PROJEKTI VIR 

(v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR) 

2008-R 2009 2010 2011 2012 2013 

PP OBČINSKA UPRAVA    23.995 52.700 25.000 29.000 29.000 29.000 

0104002 Nakup računalnikov in programske opreme OP 3.130 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

0104003 Nakup računalnikov in programske opreme OP 4.173 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

0106046 Nakup računalnikov in programske opreme OP 8.346 8.000 8.000 10.000 10.000 10.000 

0106046 Nakup avtomobila  OP   27.700         

0106046 Nakup opreme OP 4.173 5.000 5.000 6.000 6.000 6.000 

0106046 Ureditev prostora za arhiv - inv.vzdrž. OP 4.173 4.000 4.000 5.000 5.000 5.000 

PP PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA               

  ENERGETSKIIH SUROVIN     39.200 54.100 67.000 51.000 58.000 

0112004 Lokalni energetski koncept Občine Radeče OP   16.000 13.000 23.400 13.900 17.900 

    Min.   23200 41100 43600 37100 40.100 

PP PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA               

  IN KOMUNIKACIJE   917.387 1.215.000 695.000 577.000 577.000 577.000 

0113003 Rekonstrukcije in adaptacije OP 58.346 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

Ceste Obrežje - Čelovnik OP 20.865 0 0 0 0 0 

  Brunška gora-Rudna vas 62.594 0 0 0 0 0 

    OP 20.855           

    21. čl. ZFO-1 41.739           

  Jagnjenica-Svibno-Sela   310.000 400.000 0 0 0 0 

    OP 126.242 243.915         

    ESRR (SVLR) 183.758 156.085         

  Mostovi na Sopoti OP 20.865 0 0 0 0 0 

  Ceste - invest.vzdrževanje in obnove   255.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

    OP 215.000 218.000 218.000 218.000 218.000 218.000 

    21. čl. ZFO-1 40.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 

  Projektna dok.,nadzor in inženiring OP 41.729 43.000 43.000 45.000 45.000 45.000 

                  

0113022 Ureditev parkirišč OP 100.000 100.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

0113025 Cestna razsvetljava - vzdrževanje OP 6.259 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

0113027 Cestna razsvetljava - novogradnje OP 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 

0113026 Titova ulica  OP 41.729 160.000 120.000 0 0 0 

                  

PP GOSPODARSTVO   233.459 323.000 625.000 66.729 25.000 25.000 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma               

0114006 TRC SAVUS Radeče   200.865 290.000 600.000 41.729 0 0 

  Inv.v turizem OP 167.975 191.329 402.658 41.729 0 0 

    ESRR (SVLR) 32.890 98.671 197.342 0 0 0 

  Ostale dejavnosti - zgradbe OP 20.865 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

  Ostale dejavnosti - projekti OP 3.383 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

  Druge storitve in dokum. - vrtine Jagnjenica OP 8.346 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
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PODROČJE / PROJEKTI VIR 

(v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR) 

2008-R 2009 2010 2011 2012 2013 

PP VAROVANJE OKOLJA IN                

  NARAVNE DEDIŠČINE   340.695 646.815 793.938 1.198.910 642.638 198.000 

0115002 Zapiranje deponije Hotemež OP 12.519 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 

0115003 Invest.transferi - Unično OP 27.124 56.815 18.938 20.000 20.000 20.000 

0115004 Ekološki otoki OP 8.346 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo   292.706 567.000 752.000 1.155.910 599.638 155.000 

0115006 Padavinske vode - projekti OP 41.729 10.000 37.000 30.000 30.000 30.000 

0115007 Kanalizacija Jagnjenica - OIC OP 41.729 0 0 0 0 0 

  Digitalizacija komunalne infrastrukture   55.000 18.000 25.000 0 0 0 

    OP 55.000 9.400 9.134 0 0 0 

    
ESRR 
(SVLR)   8.600 15.866 0 0 0 

  Kanalizacija - projekti OP 20.038 24.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

0115008 Izvedba kanalizacije po operativnem progr. OP+okolj.daj. 0 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

0115013 Mala čistilna naprava Jagnjenica   16.917 15.000 15.000 300.000 300.000 0 

    OP 16.917 7.500 7.500 87.510 87.510 0 

    
ESRR 
(SVLR)   7.500 7.500 212.490 212.490 0 

0115014 Centralna čistilna naprava Radeče   117.293 300.000 550.000 700.910 144.638 0 

    OP 12.420 104.322 126.829 146.023 30.133 0 

    kohezijski skl. 96.702 132.590 286.738 375.988 77.588 0 

    Min. 8.171 11.203 24.228 31.769 6.556 0 

    Okolj.daj. 0 51.885 112.205 147.130 30.361 0 

PP PROSTORSKO PLANIRANJE IN                

STANOVANJ.KOMUNALNA DEJAVNOST   389.661 359.605 710.702 661.137 381.333 175.500 

16029003 Prostorsko načrtovanje               

0116002 Urbanizem-pridobitev upravnih dovoljenj OP 12.519 0 0 0 0 0 

16039001 Oskrba z vodo   118.421 125.605 476.202 502.637 222.833 17.000 

0116005 Novogradnje OP   3.000 3.000 5.000 5.000 5.000 

  Vodovod Obrežje OP 50.000 60.000 60.000 0 0 0 

  Projektna dok.,nadzor in inženiring OP   3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

  Digitalizacija komunalne infrastrukture OP 10.000 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

0116006 Prevzemi vodovodov OP 37.556 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

  Invest.transferi JPK OP 20.865 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

0116011 Hidravlična izboljšava vodovodnega     44.605 401.202 485.637 205.833 0 

  sistema Jagnjenica OP   13.010 117.017 141.644 60.035 0 

    kohezijski skl.   31.595 284.185 343.993 145.798 0 

16039002 Urejanje pokopališč               

0116019 Sanacija pokopališkega zidu Svibno OP 41.729 1.000 1.000 0 0 0 

0116021 Mrliška vežica OP   5.000 5.000 0 0 0 

16039003  Objekti za rekreacijo               

0116031 Otroška igrišča     3.000 3.500 3.500 3.500 3.500 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje               

0116022 Novogradnje OP 58.421 70.000 70.000 0 0 0 

  Adaptacije stan.,posl.,društv.itd.prostorov OP 33.383 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč               

0116029 Odmera lokalnih cest OP 41.729 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

16069002 Nakup zemljišč               

0116030 Nakup zemljišč OP 83.459 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
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PODROČJE / PROJEKTI VIR 

(v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR) 

2008-R 2009 2010 2011 2012 2013 

PP ZDRAVSTVENO VARSTVO   67.797 45.819 76.724 45.819 45.819 45.819 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov               

0117001 Zdrav.dom Radeče-medicinska oprema   55.278 35.819 66.724 35.819 35.819 35.819 

    OP 25.000 11.073 25.000 11.073 11.073 11.073 

    MZ 16.687 10.746 20.017 10.746 10.746 10.746 

    JZ ZD 13.591 14.000 21.707 14.000 14.000 14.000 

  Investicijsko vzdrž.in izboljšave - objekt ZD OP   4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

  Invstic.transf.JZ - ZD Radeče OP 12.519 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

PP KULTURA,ŠPORT IN NEVLADNE               

  ORGANIZACIJE   251.151 136.700 122.300 217.300 122.300 122.300 

18029001 Nepremična kulturna dediščina               

0118001 Kulturni in sakralni spomeniki OP 9.180 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

0118004 Obnova starega mestnega jedra     5.000 5.000 100.000 5.000 5.000 

    OP   2.500 2.500 29.170 5.000 5.000 

    
ESRR 
(SVLR)   2.500 2.500 70.830 0 0 

18039001 Knjižnica Radeče               

0118002 Inv.transf.JZ - knjižnica OP 1.669 1.700 1.800 1.800 1.800 1.800 

0118018 Dom kulture-nakup drugega pohištva OP 60.865 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

  Dom kulture-rekonstr.in adaptacije OP 83.459 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

0118022 Dom PORP-invest.vzdrževanje OP   12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

0118024 Inv.transfer neprofitnim organizacijam OP 4.173 3.000 3.500 3.500 3.500 3.500 

0118039 Inv.in inv.vzdrževanje športnih objektov               

  Novogradnje OP   20.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

  Rekonstrukcije in adaptacije - bazen OP   15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

  Obnova - stadion, športna igrišča OP 8.346 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

  Obnova - športna dvorana OP 83.459 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

  Projektna dok.,nadzor in inženiring OP   5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

PP IZOBRAŽEVANJE   153.018 271.150 272.800 1.192.800 1.192.800 1.192.800 

19029001 Vrtci   36.638 102.600 103.000 1.023.000 1.023.000 1.023.000 

0119006 Vrtci OP 29.210 45.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

  Vzdrževanje prostorov in opreme - vrtci OP 7.428 7.600 8.000 8.000 8.000 8.000 

0119007 Novogradnja     50.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

    OP     50.000 300.000 300.000 300.000 

    Min.       700.000 700.000 700.000 

  Nakup zemljišč OP   25.000 5.000       

  Projektna dok.,nadzor in inženiring OP   25.000 25.000       

19039001 Osnovno šolstvo   107.297 132.200 133.200 133.200 133.200 133.200 

0119019 Investicijsko vzdrževanje OP 76.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 

    Min.   30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

  Vzdrževanje prostorov in opreme - OŠ OP 31.297 32.200 33.200 33.200 33.200 33.200 

19039002 Glasbeno šolstvo   9.083 36.350 36.600 36.600 36.600 36.600 

0119027 Investicijsko vzdrževanje OP   27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 

  Vzdrževanje prostorov in opreme - GŠ OP 9.083 9.350 9.600 9.600 9.600 9.600 
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PODROČJE / PROJEKTI VIR 

(v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR) 

2008-R 2009 2010 2011 2012 2013 

PP SOCIALNO VARSTVO   20.865 31.000 31.000 855.000 5.000 55.000 

20049002 Socialno varstvo invalidov   20.865 15.000 15.000 5.000 5.000 5.000 

0120012 Ureditev prostorov za invalide-novogradnja OP 20.865 0 0 0 0 0 

0120013 Odprava arhitekurnih ovir za invalide OP 0 15.000 15.000 5.000 5.000 5.000 

20049003 Socialno varstvo starih   0 15.000 15.000 850.000 0 50.000 

0120014 Dom starejših občanov - novogradnja OP 0 5.000 5.000 50.000 0 50.000 

  Projektna dok.,nadzor in inženiring OP 0 2.500 2.500 0 0 0 

    
ESRR 
(SVLR)   7.500 7.500 200.000 0 0 

    jav.zaseb.part.   0 0 600.000 0 0 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin               

0120008 OORK-invest.transf.neprofit.organizacijam OP   1.000 1.000       
           

PP INTERVENCIJSKI PROGRAMI                

  IN OBVEZNOSTI               

23039001 Splošna proračunska rezervacija   104.323 100.000 105.000 105.000 105.000 105.000 

0123004 Sanacija plazov in odprava posledic               

  Rekonstruklcije in adaptacije OP 33.383 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

  Ceste-invest.vzdrževanje in obnove OP 16.692 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

  Izvedba sanacije plazov OP 41.729 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

  Sanacija plazov - projekti OP 12.519 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

PP OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH               

  DOGODKIH               

07039001 Civilna zaščita in reševanje   3.338 3.500 3.600 3.700 3.800 3.800 

0907001 Nabava opreme OP 3.338 3.500 3.600 3.700 3.800 3.800 

07039002 Protipožarna varnost   100.000 100.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

  Gasilski avto OP 100.000 80.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

  Invest.tranferi neprofitnim organiz. OP 0 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

  
DELOVANJE OŽJIH DELOV OB ČIN 

  22.821 23.300 22.878 16.900 16.900 16.900 

  
KS JAGNJENICA 

  1.669 3.000 3.050 1.000 1.000 1.000 

  
Nakup zemljišča 

OP 0 400 500 0 0 0 

  
Invest.vzdrž.in obnova 

OP 626 600 600 600 600 600 

  
Obnova -šporno igrišče 

OP 417 400 400 400 400 400 

  
Projekti 

OP   1.000 1.100 0 0 0 

  
Invest.transfer neprof.org.  

OP 626 600 450 0 0 0 

  
KS RADEČE 

  5.002 5.000 5.200 5.200 5.200 5.200 

  
Invest. vzdrževanje in obnova 

OP 5.002 5.000 5.200 5.200 5.200 5.200 

  
KS SVIBNO 

  4.590 5.100 4.539 1.600 1.600 1.600 

  
Nakup zemljišča 

OP 0 2.000 1.849 0 0 0 

  
Invest. vzdrževanje in obnova 

OP 2.086 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 

  
Nakup drugega pohištva 

OP 0 500 500 0 0 0 

  
Nakup računalnikov in programske opreme 

OP 1.252 0 0 0 0 0 

  
Projekti 

OP 835 0 0 0 0 0 

  
Izdelava projektov - pokopališče 

OP 417 0 0 0 0 0 

  
Invest.transfer neprof.org.  

OP 0 1.000 590 0 0 0 

  
KS VRHOVO 

  11.560 10.200 10.089 9.100 9.100 9.100 

  
Nakup drugega pohištva 

OP 0 200 300 100 100 100 

  
Investicijsko vzdrževanje               

OP 11.560 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 

  
Invest.transfer neprof.org.  

OP 0 1.000 789 0 0 0 

  SKUPAJ   2.628.510 3.347.789 3.598.042 5.096.295 3.257.590 2.664.119 
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NAČRT NABAV IN GRADENJ (2009 - 2013) 

PODROČJE / PROJEKTI VIR 

(v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR) 

2008-R 2009 2010 2011 2012 2013 

PP OBČINSKA UPRAVA 23.995 55.000 25.000 29.000 29.000 29.000 

0104002 Nakup računalnikov in programske opreme OP 3.130 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

0104003 Nakup računalnikov in programske opreme OP 4.173 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

0106046 Nakup računalnikov in programske opreme OP 8.346 8.000 8.000 10.000 10.000 10.000 

0106046 Nakup avtomobila OP 30.000 0 0 0 0 

0106046 Nakup opreme OP 4.173 5.000 5.000 6.000 6.000 6.000 

0106046 Ureditev prostora za arhiv - inv.vzdrž. OP 4.173 4.000 4.000 5.000 5.000 5.000 

PP PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 

ENERGETSKIIH SUROVIN 0 39.200 54.100 67.000 51.000 58.000 

0112004 Lokalni energetski koncept Občine Radeče OP 16.000 13.000 23.400 13.900 17.900 

Min. 23200 41100 43600 37100 40.100 

PP PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA 

IN KOMUNIKACIJE 917.387 1.215.000 695.000 577.000 577.000 577.000 

0113003 Rekonstrukcije in adaptacije OP 58.346 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

Ceste Obrežje - Čelovnik OP 20.865 0 0 0 0 0 

Brunška gora-Rudna vas 62.594 0 0 0 0 0 

OP 20.855 0 0 0 0 0 

21. čl. ZFO-1 41.739 0 0 0 0 0 

Jagnjenica-Svibno-Sela 310.000 400.000 0 0 0 0 

OP 126.242 243.915 0 0 0 0 
ESRR 

(SVLR) 183.758 156.085 0 0 0 0 

Mostovi na Sopoti OP 20.865 0 0 0 0 0 

Ceste - invest.vzdrževanje in obnove 255.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

OP 215.000 218.000 218.000 218.000 218.000 218.000 

21. čl. ZFO-1 40.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 

Projektna dok.,nadzor in inženiring OP 41.729 43.000 43.000 45.000 45.000 45.000 

0113022 Ureditev parkirišč OP 100.000 100.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

0113025 Cestna razsvetljava - vzdrževanje OP 6.259 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

0113027 Cestna razsvetljava - novogradnje OP 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 

0113026 Titova ulica OP 41.729 160.000 120.000 0 0 0 

PP GOSPODARSTVO 233.459 323.000 625.000 66.729 25.000 25.000 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma 

0114006 TRC SAVUS Radeče 200.865 290.000 600.000 41.729 0 0 

Inv.v turizem OP 167.975 191.329 402.658 41.729 0 0 
ESRR 

(SVLR) 32.890 98.671 197.342 0 0 0 

Ostale dejavnosti - zgradbe OP 20.865 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Ostale dejavnosti - projekti OP 3.383 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

Druge storitve in dokum. - vrtine Jagnjenica OP 8.346 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
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PODROČJE / PROJEKTI VIR 

(v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR) 

2008-R 2009 2010 2011 2012 2013 

PP VAROVANJE OKOLJA IN                

  NARAVNE DEDIŠČINE   275.789 567.000 752.000 1.155.910 599.638 155.000 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo   275.789 567.000 752.000 1.155.910 599.638 155.000 

0115006 Padavinske vode - projekti OP 41.729 10.000 37.000 30.000 30.000 30.000 

0115007 Kanalizacija Jagnjenica - OIC OP 41.729 0 0 0 0 0 

  Digitalizacija komunalne infrastrukture   55.000 18.000 25.000 0 0 0 

    OP   9.400 9.134       

    SVLR   8.600 15.866       

  Kanalizacija - projekti OP 20.038 24.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

0115008 Izvedba kanalizacije po operativnem progr. OP 0 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

0115013 Mala čistilna naprava Jagnjenica     15.000 15.000 300.000 300.000 0 

    OP   7.500 7.500 87.510 87.510 0 

    ESRR (SVLR)   7.500 7.500 212.490 212.490 0 

0115014 Centralna čistilna naprava Radeče   117.293 300.000 550.000 700.910 144.638 0 

    OP 12.420 104.322 126.829 146.023 30.133 0 

    kohezijski skl. 96.702 132.590 286.738 375.988 77.588 0 

    Min. 8.171 11.203 24.228 31.769 6.556 0 

    Okolj.daj. 0 51.885 112.205 147.130 30.361 0 

PP PROSTORSKO PLANIRANJE IN                

STANOVANJ.KOMUNALNA DEJAVNOST   289.511 351.605 702.702 654.137 374.333 168.500 

16029003 Prostorsko načrtovanje               

0116002 Urbanizem-pridobitev upravnih dovoljenj OP 12.519 0 0 0 0 0 

16039001 Oskrba z vodo   60.000 118.605 469.202 495.637 215.833 10.000 

0116005 Novogradnje OP   3.000 3.000 5.000 5.000 5.000 

  Vodovod Obrežje OP 50.000 60.000 60.000 0 0 0 

  Projektna dok.,nadzor in inženiring OP   3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

  Digitalizacija komunalne infrastrukture OP 10.000 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

0116011 Hidravlična izboljšava vodovodnega     44.605 401.202 485.637 205.833 0 

  sistema Jagnjenica OP   13.010 117.017 141.644 60.035 0 

    ESRR (SVLR)   31.595 284.185 343.993 145.798 0 

16039002 Urejanje pokopališč               

0116021 Mrliška vežica OP   5.000 5.000 0 0 0 

16039003  Objekti za rekreacijo               

0116031 Otroška igrišča     3.000 3.500 3.500 3.500 3.500 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje               

0116022 Novogradnje OP 58.421 70.000 70.000 0 0 0 

  Adaptacije stan.,posl.,društv.itd.prostorov OP 33.383 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč               

0116029 Odmera lokalnih cest OP 41.729 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

16069002 Nakup zemljišč               

0116030 Nakup zemljišč OP 83.459 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

PP ZDRAVSTVENO VARSTVO   55.278 39.819 70.724 39.819 39.819 39.819 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov               

0117001 Zdrav.dom Radeče-medicinska oprema   55.278 35.819 66.724 35.819 35.819 35.819 

    OP 25.000 11.073 25.000 11.073 11.073 11.073 

    MZ 16.687 10.746 20.017 10.746 10.746 10.746 

    JZ ZD 13.591 14.000 21.707 14.000 14.000 14.000 

  Investicijsko vzdrž.in izboljšave - objekt ZD OP   4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
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PODROČJE / PROJEKTI VIR 

(v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR) 

2008-R 2009 2010 2011 2012 2013 

PP KULTURA,ŠPORT IN NEVLADNE               

  ORGANIZACIJE   245.309 132.000 117.000 212.000 117.000 117.000 

18029001 Nepremična kulturna dediščina               

0118001 Kulturni in sakralni spomeniki OP 9.180 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

0118004 Obnova starega mestnega jedra     5.000 5.000 100.000 5.000 5.000 

    OP   2.500 2.500 29.170 5.000 5.000 

    
ESRR 
(SVLR)   2.500 2.500 70.830 0 0 

18039001 Knjižnica Radeče               

0118018 Dom kulture-nakup drugega pohištva OP 60.865 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

  Dom kulture-rekonstr.in adaptacije OP 83.459 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

0118022 Dom PORP-invest.vzdrževanje OP   12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

0118039 Inv.in inv.vzdrževanje športnih objektov               

  Novogradnje OP   20.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

  Rekonstrukcije in adaptacije - bazen OP   15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

  Obnova - stadion, športna igrišča OP 8.346 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

  Obnova - športna dvorana OP 83.459 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

  Projektna dok.,nadzor in inženiring OP   5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

PP IZOBRAŽEVANJE   105.210 224.000 294.000 1.469.000 1.469.000 1.469.000 

19029001 Vrtci   29.210 70.000 140.000 1.315.000 1.315.000 1.315.000 

0119006 Vrtci OP 29.210 45.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

0119007 Novogradnja OP     50.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

          50.000 300.000 300.000 300.000 

            700.000 700.000 700.000 

  Nakup zemljišč OP   25.000 5.000 0 0 0 

  Projektna dok.,nadzor in inženiring OP   25.000 25.000 0 0 0 

19039001 Osnovno šolstvo   76.000 127.000 127.000 127.000 127.000 127.000 

0119019 Investicijsko vzdrževanje OP 76.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 

    Min.   30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

19039002 Glasbeno šolstvo   0 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 

0119027 Investicijsko vzdrževanje OP   27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 

                  

PP SOCIALNO VARSTVO   20.865 30.000 30.000 855.000 5.000 55.000 

20049002 Socialno varstvo invalidov   20.865 15.000 15.000 5.000 5.000 5.000 

0120012 Ureditev prostorov za invalide-novogradnja OP 20.865 0 0 0 0 0 

0120013 Odprava arhitekurnih ovir za invalide OP 0 15.000 15.000 5.000 5.000 5.000 

20049003 Socialno varstvo starih   0 15.000 15.000 850.000 0 50.000 

0120014 Dom starejših občanov - novogradnja OP 0 5.000 5.000 50.000 0 50.000 

  Projektna dok.,nadzor in inženiring OP 0 2.500 2.500 0 0 0 

    
ESRR 
(SVLR)   7.500 7.500 200.000 0 0 

    jav.zaseb.part.   0 0 600.000 0 0 

    
ESRR 
(SVLR)   7.500 7.500 250.000 250.000 250.000 

PP INTERVENCIJSKI PROGRAMI                

  IN OBVEZNOSTI               

23039001 Splošna proračunska rezervacija   104.323 100.000 105.000 105.000 105.000 105.000 

0123004 Sanacija plazov in odprava posledic               

  Rekonstruklcije in adaptacije OP 33.383 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

  Ceste-invest.vzdrževanje in obnove OP 16.692 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

  Izvedba sanacije plazov OP 41.729 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

  Sanacija plazov - projekti OP 12.519 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
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PODROČJE / PROJEKTI VIR 

(v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR) 

2008-R 2009 2010 2011 2012 2013 

PP OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH               

  DOGODKIH               

07039001 Civilna zaščita in reševanje   3.338 3.500 3.600 3.700 3.800 3.800 

0907001 Nabava opreme OP 3.338 3.500 3.600 3.700 3.800 3.800 

07039002 Protipožarna varnost   100.000 70.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

  Gasilski avto OP 100.000 70.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

  
DELOVANJE OŽJIH DELOV OB ČIN 

  22.195 20.700 21.049 16.900 16.900 16.900 

  
KS JAGNJENICA 

  1.043 2.400 2.600 1.000 1.000 1.000 

  
Nakup zemljišča 

OP 0 400 500 0 0 0 

  
Invest.vzdrž.in obnova 

OP 626 600 600 600 600 600 

  
Obnova -šporno igrišče 

OP 417 400 400 400 400 400 

  
Projekti 

OP   1.000 1.100 0 0 0 

  
KS RADEČE 

  5.002 5.000 5.200 5.200 5.200 5.200 

  
Invest. vzdrževanje in obnova 

OP 5.002 5.000 5.200 5.200 5.200 5.200 

  
KS SVIBNO 

  4.590 4.100 3.949 1.600 1.600 1.600 

  
Nakup zemljišča 

OP 0 2.000 1.849 0 0 0 

  
Invest. vzdrževanje in obnova 

OP 2.086 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 

  
Nakup drugega pohištva 

OP 0 500 500 0 0 0 

  
Nakup računalnikov in programske opreme 

OP 1.252 0 0 0 0 0 

  
Projekti 

OP 835 0 0 0 0 0 

  
Izdelava projektov - pokopališče 

OP 417 0 0 0 0 0 

  
KS VRHOVO 

  11.560 9.200 9.300 9.100 9.100 9.100 

  
Nakup drugega pohištva 

OP 0 200 300 100 100 100 

  
Investicijsko vzdrževanje               

OP 11.560 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 

  SKUPAJ   2.396.659 3.170.824 3.525.175 5.281.195 3.442.490 2.849.019 

 

 
Legenda: 
 
OP – občinski proračun 
Min. – ministrstva – razna  
Kohezij.skl. – Kohezijski sklad 
MZ – Ministrstvo za zdravje 
SVLR – Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj 
21. čl. ZFO-1 – 21. člen Zakona o financiranju občin 
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U V O D 
 
 
Občina Radeče obravnava in sprejema proračun za leti 2009 in 2010. Proračun je obravnavan in 
sprejet v eurih. 
 
Proračuna za leti 2009 in 2010 sta pripravljena na osnovi izhodišč, prejetih s strani Ministrstva 
za finance. V proračunu so vključeni odhodki za vse naloge, ki jih morajo občine opravljati po 
sedanjih predpisih. Če se bo obseg nalog spremenil in s tem obseg odhodkov, se bo morda 
posledično spremenil tudi obseg prihodkov. Bodoča nova regijska ureditev prav tako lahko 
prinese prevzem nalog na regijske organe.  
 
Proračuna za leti 2009 in 2010 vključujeta prihodke in odhodke krajevnih skupnosti v občinskem 
proračunu.  
 
Novi Zakon o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO-1), objavljen v Uradnem listu RS, št. 
123/06 z dne 30.11.2006, od 1.1.2007 uveljavlja nov način financiranja občin. ZFO-1 v 13., 14. 
in 15. členu določa način izračuna primerne porabe občine, prihodka občine iz glavarine in 
finančne izravnave. 
Ministrstvo za finance (v nadaljevanju: MIF) je občinam 08.07.2008 poslalo izračun zneskov o 
prihodkih občin iz glavarine in zneske finančne izravnave za leto 2009. Nove podatke o 
dohodnini in finančni izravnavi za leto 2009 in 2010 do sprejema proračuna nismo prejeli.  
 
Novi ZFO-1 pozna dva pojma, in sicer: glavarino in povprečnino. 
 
Glavarina je na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oziroma drugih davkov, 
odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe. 
 
Povprečnina je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z 
zakonom določenih nalog občin. Ugotovi jo MIF, določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna. 
 
Trenutno znana povprečnina za leto 2009 je 513,79 EUR, za leto 2010 pa še ni določena. 
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Stolpci v gradivu si sledijo: 
-  sprejet rebalans 2008 
-  plan 2009  
-  plan 2010  
-  % plan 2009/rebalans 2008 
-  % plan 2010/plan 2009  
 
Legenda uporabljenih kratic: 
- ZOF – zakon o financiranju občin 
- PU – proračunski uporabnik 
- PPP – področja porabe 
- GPR – glavni programi 
- PPR - podprogrami 
- PP – proračunska postavka (7-mestna, pri tem prvi dve številki pomenita PU, naslednji dve  
  številki pomenita področje porabe, zadnje tri številke pomenijo zaporedje postavk  v  okviru  
  področja porabe) 
- K4 – konto (4-mesta) 
- K6 – podkonto (predpisani 6-mestni, občina Radeče uporablja 7-mestne) 
- SR08– sprejeti rebalans 2008 
- 09PLHA – predlog plana za leto 2009 
- 10PLHA – predlog plana za leto 2010 
- MIF – ministrstvo za finance 
- UMAR – urad za makroekonomske analize in razvoj 
- ZSPJS – zakon o sistemu plač v javnem sektorju  
- ZZZS – zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
- OIC – obrtno-industrijska cona 
- HE Vrhovo – hidroelektrarna Vrhovo 
- HE Boštanj – hidroelektrarna Boštanj 
- SOS – Skupnost občin Slovenije 
- ZOS – Združenje občin Slovenije 
- DPM – Društvo prijateljev mladine 
- KTRC – Kulturno turistični rekreacijski center »KTRC« Radeče 
- JPK – Javno podjetje Komunala Radeče 
- ČN – čistilna naprava 
- DP – državni proračun 
- NUSZ – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
 
 
 
V času priprave in sprejema proračuna za leti 2009 in 2010 Občine Radeče smo prejeli predloge 
javnih zavodov in JP Komunala Radeče ter Gasilske zveze Radeče, prav tako pa tudi vseh 
krajevnih skupnosti.  
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I Z H O D I  Š Č A 
 

upoštevana ob pripravi proračuna za leti 2009 in 2010 
 

 
Pri pripravi proračuna Občine Radeče za leti 2009 in 2010 smo izhajali iz naslednjih 
dokumentov: 
 

1. Izračun primerne porabe občin, prihodek občin iz glavarine in finančne izravnave za leti 
2009 (RS MIF  Sektor za financiranje lokalnih skupnosti 08.07.2008); 

2. Rebalans proračuna  za leto 2008; 
3. Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije (novelirane napovedi za obdobje 

2008 – 2010 in  meseca aprila 2008, po izdelavi predloga plana pa smo prejeli še 
novelirano napoved za obdobje 2008-2010 iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj – 
UMAR – september 2008) 

 
Način izračuna primerne porabe občin opredeljuje 13. člen ZFO-1. Elementi, ki vplivajo na 
njeno višino so:  

- povprečnina 
- število prebivalcev občine 
- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, 

prebivalci mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let) 
 
 

4.669 prebivalcev – podatki zajemajo državljane RS in tujce s prijavljenim stalnim prebivališčem 
v RS na dan 1.01.2007 (vir: Statistični urad RS -  Oddelek za  demografijo); 
 
52 km2 – površina občine; 
 
100,847 km – dolžina občinskih cest 
 
Koncesije za vodno pravico (HE Vrhovo) – v proračunu za leti 2009 in 2010 so prihodki iz tega 
naslova vključeni v višini 150.000 EUR za HE Vrhovo, za HE Boštanj pa se letno planira 30.000 
EUR koncesije za vodno pravico. Prihodki iz naslova koncesije za vodno pravico niso vključeni 
v povprečnini oz. v primerni porabi; 
 
Rast plač – v proračunu za leti  2009 in 2010 je predlagana masa sredstev za izplačilo plač na 
osnovi zakonskih predpisov (ZSJPS) in kadrovskega načrta;  
 
Rast cen – v proračunu za leti 2009 in 2010 je upoštevana 2,9 % rast cen za vsako leto na osnovi 
prejetih izhodišč UMAR-ja (april 2008); 
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OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA 
 PRORAČUNA ZA LETI 2009 in 2010 

 
 

 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
  
Prvi stolpec predstavlja sprejeti rebalans za leto 2008, drugi stolpec plan proračuna za leto 2009 
in tretji stolpec plan proračuna za leto 2010. 
 
 
Tabela 1: Struktura primerne porabe po novem ZFO-1 
 

Vrsta prihodka 2009 EUR 2010 EUR  
(povečano za 2,9%) 

Glavarina 2.395.567 2.465.038 
NUSZ 35.130 (36%) 36.149 (36%) 
Davki po 21. členu ZFO-1 32.291 (60%) 33.227 (60%) 
Finančna izravnava 26.043 26.798 
Primerna poraba - skupaj 2.489.031 2.561.212 

 
Prihodke sestavljajo: 
 
Davčni prihodki   
Dohodnina: Za leti 2009 in 2010 je upoštevana odstopljena višina dohodnine (tako imenovana 
glavarina). 
Davki na nepremičnine: Sem spada v glavnem nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Del 
ga je vsebovan v primerni porabi, razlika nad vključeno predpisano višino pa je tako kot v 
preteklih letih lasten vir občin. 
Davki na dediščine in darila: So vključeni v 21. člen ZFO-1. 
Davki na promet nepremičnin: So vključeni v 21. člen ZFO-1. 
Davki na uporabo blaga in storitve: So delno vključeni v 21. člen ZFO-1. Taksa za 
obremenjevanje voda za leto 2009 in za 2010 je ocenjena na 107.500 EUR, taksa za odlaganje 
odpadkov pa je v obeh letih ocenjena na 30.000 EUR. 
Nedavčni prihodki 
Glavni prihodki od premoženja so sestavljeni iz prihodkov od najemnin za poslovne prostore in 
stanovanja ter koncesije za vodne pravice HE Vrhovo in HE Boštanj. Med druge nedavčne 
prihodke štejemo še doplačila občanov ob izgradnji vodovoda in cest, predvidoma vsako leto po 
10.000 EUR.  
Kapitalski prihodki 
Struktura je razvidna iz priloženega plana prodaje stvarnega premoženja občine Radeče. 
Transferni prihodki 
Po starem načinu financiranja občin je podkonto 7400001 Tekoča finančna izravnava 
predstavljal pomemben vir občin, po novem načinu financiranja občin pa predstavlja le manjši 
del. Podkonto 7400019 Sredstva iz DP za investicije vključuje sofinanciranje investicij s strani 
države (javna infrastruktura, CČN, TRC SAVUS, sredstva iz regionalne politike, zdravstveni 
dom, kulturni dom, športna dvorana, vrtec, šola, itd….). 
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SKUPAJ ODHODKI 
Skupni odhodki so v planu proračuna za leto 2009 bistveno višji od proračuna za leto 2008, 
predvsem zaradi upoštevanja bruto bilančnega načela, kar pomeni, da so vse investicije, ki se 
sofinancirajo na osnovi razpisov iz državnega proračuna ali drugih virov, vključene v višini 
lastnega deleža, kateremu je prištet še znesek sofinancerja. Seveda so tako pridobljena 
sofinancerska sredstva vključena tudi na prihodkovno stran proračuna.  
 
Tekoči odhodki 
Tekoči odhodki so v proračunu za leto 2009 16% višji od rebalansa 2008, v letu 2010 pa so za 
3,5% višji glede na leto 2009. V glavnem je bila pri pripravi upoštevana kot osnova realizacija 
proračuna 2008 usklajena s pričakovano rastjo cen.  
Tekoči transferi 
Tekoči transferi so v proračunu za leto 2009 19,6% višji od rebalansa za leto2008, za leto 2010 
pa so za 1% nižji.  
Investicijski odhodki 
Investicijski odhodki so v proračunu za leto 2009 34,8% višji od rebalansa za leto 2008, v 
glavnem zaradi načrtovanih večjih investicij, pri katerih se predvideva sofinanciranje državnih in 
evropskih sredstev. V letu 2010 pa so za 10,6% višji od leta 2009. 
Investicijski transferi 
Investicijski transferi so v proračunu za leto 2009 nižji za 24% glede na rebalans za leto 2008, za 
leto 2010 pa so nižji še za 30%. Razlog je sprememba v strukturi investicij. Občina namreč po 
zakonu nastopa v vlogi investitorja na področju infrastrukture, kjer je prej bila investitor JP 
Komunala Radeče (vodovodi, ceste, javna razsvetljava, itd.). 
 
 
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Prodaja kapitalskih deležev 
Predvidena je prodaja delnic Banke Celje in vrednostnih papirjev pri Zavarovalnici Triglav. 
 
 
C. RAČUN FINANCIRANJA 
 
Zadolževanje: V proračunu za leto 2009 je predvideno zadolževanje za izvedbo investicije v 
cestni promet in infrastrukturo – Jagnjenica-Svibno-Sela, Titova ulica – kanalizacija, javna 
razsvetljava, centralno čistilno napravo Radeče, TRC SAVUS Radeče, za investicije in 
investicijsko vzdrževanje v vrtcih in Osnovni šoli Marjana Nemca Radeče v višini 1.300.000 
EUR.v letu 2009. Za leto 2010 pa je predvideno zadolževanje za izvedbo investicij v višini 
1.200.000 EUR, k že naštetim investicijam v letu 2009 pa je dodana še hidravlična izboljšava 
vodovodnega sistema Jagnjenica. 
 
Odplačilo dolga: Občina Radeče za nazaj nima obveznosti po najetih kreditih. V planu 
proračuna za leto 2009 je ocenjena višina odplačila morebiti najetega novega dolgoročnega 
kredita, prav tako pa tudi v letu 2010. 
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OBRAZLOŽITEV  
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 ZA LETI 2009 IN 2010 
 
 
Ob pripravi proračuna za leti 2009 in 2010 izhajamo iz 0 EUR sredstev na računih Občine 
Radeče in vseh štirih krajevnih skupnosti. Po izdelanem zaključnem računu se upošteva dejansko 
stanje sredstev na dan 31.12. predhodnega leta. 
 
Posebni del proračuna Občine Radeče prikazuje analitične naloge na odhodkovni strani 
proračuna. Odhodki so razvrščeni po programski klasifikaciji. 
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna, to pa so: 
 
01 – občinska uprava 
03 – KS Radeče 
04 – KS Jagnjenica 
05 – KS Svibno 
06 – KS Vrhovo 
07 – občinski svet 
08 – nadzorni odbor 
09 – župan 
 
Odhodki in izdatki so prikazani v skladu z veljavno zakonodajo po področjih proračunske 
porabe, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah. Obvezna je členitev 
proračunskih postavk na 4 mesta, vendar zaradi boljše preglednosti proračuna členimo konte na 
7 mest. 
 
 
Področje porabe 01 – JAVNA UPRAVA 
Občinska uprava deluje kot enovit organ. Njene zadolžitve so opravljanje strokovnih, upravnih, 
organizacijsko tehničnih in administrativnih nalog za župana, občinski svet, občinske organe, 
občinsko volilno komisijo, nadzorni odbor in naloge vezane na področje delovanja občinske 
uprave (kadrovske, premoženjsko pravne zadeve, zaščita in reševanje, kmetijstvo, gospodarstvo, 
družbene dejavnosti….) 
 
Področje porabe 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  
- 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 
Na področju urejanja ekonomske in fiskalne administracije se v letih 2009 in 2010 planirajo 
sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in bančnih stroškov. 
 
Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPL OŠNE JAVNE 
STORITVE  
- 0402 Informatizacija uprave 
- 04029001 – informacijska infrastruktura 
- 04029002 – elektronske storitve  
Na teh dveh podprogramih (v nadaljevanju PPR) so predvideni stroški za približanje storitev 
občinske uprave občanom. 
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- 0403 Druge skupne administrativne službe 
- 04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti  
Planirana so sredstva za obveščanje javnosti o delu občinske uprave. 
- 04039002 -  Izvedba protokolarnih dogodkov 
Planirana so sredstva za občinski praznik, izvedene zlate poroke, darila za novorojence, 
odličnjake in obdarovanja starostnikov. 
- 04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
Sem spadajo tudi zavarovalne premije, operativni odhodki povezani z urejanjem premoženja – 
stroški notarjev, izvršb, odvetnikov, sodnih postopkov itd. 
 
Področje porabe 06 -  LOKALNA SAMOUPRAVA  
- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
- 06019002 – Nacionalno združenje lokalnih skupnosti  
Predvideni so izdatki za članarino SOS in ZOS. 
 
-0603 Dejavnost občinske uprave 
-06039001 Administracija občinske uprave 
V okviru tega programa se planirajo sredstva na šestih proračunskih postavkah, in sicer se 
zagotavljajo sredstva za bruto plače, regres za letni dopust in stroške dela uprave, prispevke 
delodajalca vključno s sredstvi za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje; davek na 
izplačane plače se je ukinil konec leta 2008; materialne stroške za delovanje občinske uprave in 
novi PP v letu 2009, in sicer sredstva za izdelavo strategije in vizije občine Radeče ter izdatki za 
prekrškovni organ. Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev za plače je bilo upoštevano 
število zaposlenih v občinski upravi ter zakonsko povečanje izhodiščne plače v javnem sektorju 
za letih 2009 in 2010 po ZSPJS.  
Sredstva za materialne stroške občinske uprave so pisarniški in splošni material za izvajanje 
nalog iz pristojnosti občine, stroški strokovne literature, prevozni stroški in storitve, stroški 
oglaševalskih in računalniških storitev, izdatki za revizijo in zdravstvene preglede, izdatki za 
službena potovanja, tekoča vzdrževanja ter drugi operativni odhodki povezani z delovanjem 
uprave. Kot izhodišče za določitev višine posameznih stroškov je bila upoštevana realizirana in 
ocenjena višina stroškov po posameznih vrstah v letu 2008.  
-06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 
V okviru tega programa sta dve proračunski postavki. Ena za stroške tekočega vzdrževanja 
upravnih prostorov, druga za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje. 
 
Področje porabe 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
-0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 
-08029001 Prometna varnost 
V postavki so načrtovana sredstva za pokritje stroškov aktivnosti vzgoje in preventive v cestnem 
prometu, katere organizira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Radeče. 
Ključne naloge so izvedba aktivnosti za prometno vzgojo otrok in mladostnikov. Predvidene so 
tudi izvedbe akcij, vezanih na posamezne skupine udeležencev v cestnem prometu, kot tudi 
izvajanje vzporednih dejavnosti. Letni cilj je organizacija čim več aktivnosti preventivnega 
pomena, ki bodo zagotovile boljšo obveščenost in osveščenost udeležencev cestnega prometa, 
bolj kulturno obnašanje in večje spoštovanje pravil v cestnem prometu ter s tem povezano večjo 
varnost udeležencev v cestnem prometu. PP se je povečala, ker se predvideva vsaj 1 EUR 
izdatka na občana. 
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Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  
-1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
-11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
-11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
-11029003 Zemljiške operacije 
Navedeni program vključuje sredstva za financiranje strukturnih ukrepov v kmetijstvu in 
živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. 
Sredstva se namenjajo izvajanju ukrepov za pospeševanje in razvoj kmetijstva in se dodeljujejo 
vsako leto na podlagi razpisa. Podlaga za izvedbo razpisa je program ukrepov za pospeševanje in 
razvoj kmetijstva ter Pravilnik o dodeljevanju sredstev. V primeru spremembe ukrepov se temu 
ustrezno spremeni tudi Pravilnik. 
Del sredstev je namenjen tekoči porabi na področju kmetijstva – predvsem za pomoč za naložbe 
v kmetijska gospodarstva, za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu, naložbe za 
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, za naložbe v opravljanje storitev in trženje 
proizvodov in storitev s kmetij ter ukrepov LEADER. 
 
-1104 Gozdarstvo 
-11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
Za vzdrževanje gozdnih cest je obvezna poraba zbranih sredstev iz pristojbin za vzdrževanje 
gozdnih cest v okviru primerne porabe, del sredstev zagotavlja občina iz lastnih virov, del 
sredstev pa se zagotavlja tudi iz državnega proračuna v skladu s pogodbo o vzdrževanju gozdnih 
cest. Tako kot v preteklih letih in letu 2008 se bodo tudi v letih 2009 in 2010 vzdrževale gozdne 
ceste v skladu s programom Zavoda za gozdove OE Brežice po prioritetnem vrstnem redu. 
 
Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGET SKIH SUROVIN  
-1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 
-12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 
Izvrševanje akcijskega načrta LEK Občine Radeče pomeni pristop k uresničevanju ciljev 
učinkovite izrabe lokalnih energetskih virov na območju Občine Radeče v obdobju do leta 2014.  
 
Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE  
-1302 Cestni promet in infrastruktura 
-13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
V okvir upravljanja in rednega vzdrževanja občinskih cest spadajo: 
-letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, ki se izvaja na območju celotne  
 občine v skladu s programom izvajanja letnega in zimskega vzdrževanja cestnega omrežja 
-košnje obcestnih jarkov in bankin 
-ureditev svetlobnega koridorja cestišča 
-popravila obstoječih bankin in navoz na kritičnih odsekih na cestah 
-posnemanje bankin 
-navoz gramoza in drobljenca na makadamske ceste 
-popravila in naprave propustov 
-sanacije asfaltnih cestišč, čiščenja kanalet 
-in druga vzdrževalna dela 
Dela izvaja JP Komunala Radeče, ki je po Odloku in Zakonu dolžna opravljati javno službo 
prioritetno v okviru občine. 
-13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
Poleg sredstev namenjenih v proračunu za vzdrževanje občinskih cest se namenjajo tudi sredstva 
za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije cest. Prioriteta pri koriščenju teh sredstev oziroma 
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pri posodobitvi javnih poti je zagotovljen lastni delež krajevne skupnosti oziroma krajanov. 
Krajevna skupnost oziroma občani morajo pred pričetkom investicije zagotoviti svojo udeležbo 
bodisi s podpisom pogodbe o sofinanciranju s strani krajevne skupnosti oziroma s podpisom 
individualnih pogodb občanov o sofinanciranju investicije. Prednost pri posodobitvi v programu 
posodobitev cest za leti 2009 in 2010 imajo ceste oziroma odseki cest, za katere so občani že 
podpisali pogodbe o sofinanciranju in delno tudi pokrili svoje obveznosti. Posodobitve 
posameznih cest so vključene v načrt razvojnih programov občine za leti 2009 in 2010.  
V okviru navedenega programa pa so predvidena tudi sredstva za izdelavo potrebne 
dokumentacije za obnove občinskih cest. 
-13029003 Urejanje cestnega prometa 
Predvidena sredstva za to področje se namenjajo za: 
-stroške ureditve prometne signalizacije, napisnih tabel 
-ureditev parkirišč in tekoče urejanje cestnega prometa, kar izvaja JPK  
-13029004 Cestna razsvetljava 
V okviru navedenega programa se na proračunski postavki Cestna razsvetljava - tokovina 
zagotavljajo sredstva za plačilo električne energije na javni razsvetljavi za celotno območje 
Občine Radeče. 
V proračunu občine za leti 2009 in 2010 so predvidena tudi sredstva za vzdrževanje javne 
razsvetljave, ki so namenjena rednemu vzdrževanju cestne razsvetljave in vzdrževanju ulične 
razsvetljave ter zamenjavi svetilk in popravilu dotrajane ulične razsvetljave, kar izvaja JPK. V 
letu 2009 je nova PP Cestna razsvetljava – novogradnje za dokončanje nekaterih odsekov cest, ki 
cestne razsvetljave še nimajo. 
-13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje del na državni cesti – Titovi ulici – pridobitev projektov 
in izgradnja pločnika. Glavnina del bo izvedena v okviru programa RS – Direkcije za ceste v 
letih 2009 in 2010, Občina Radeče pa nastopa kot sofinancer. Ob izgradnji hodnika za pešce ob 
Titovi ulici v Radečah bo obnovljena, delno pa tudi na novo zgrajena vsa potrebna infrastruktura 
(meteorna in fekalna kanalizacija, priključki na vodovod, javna razsvetljava, ipd.), kar pa 
vsebujejo druge proračunske postavke. 
 
Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO 
-1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
-14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
Sredstva so namenjena za pospeševanje podjetništva in obrti na območju Občine Radeče. 
 
-1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
-14039001 Promocija občine 
Proračunska sredstva se namenjajo za promocijo občine (izdaja propagandnih gradiv, tiskanih 
materialov, sodelovanje na različnih drugih področjih turistične promocije občine). 
-14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
Občina Radeče si bo v letih 2009 in 2010 prizadevala spodbujati razvoj turizma na različne 
načine oziroma v skladu z razpoložljivimi sredstvi na treh proračunskih postavkah. Za razvoj 
turizma je potrebna tudi urejena infrastruktura, zato se v ta namen namenjajo določena 
proračunska sredstva, ki se s posameznimi investicijami vključujejo tudi v načrt razvojnih 
programov Občine Radeče za leti 2009 in 2010. Podrobnejša obrazložitev je razvidna iz NRP. 
 
 
 
 
 



65 
 

Področje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 
-1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
-15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
V okviru programa se predvideva sredstva na več proračunskih postavkah za zbiranje in ravnanje 
z odpadki in v okviru JPK (odvoz kosovnih in posebnih odpadkov in redno dejavnost JPK na 
tem področju). V zvezi z zapiranjem deponije Hotemež imamo še nekatere obveznosti. V okviru 
pobrane okoljske dajatve za odpadke pa se sredstva nameni za nadaljnjo izgradnjo medobčinske 
deponije Unično. 
-15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
Sredstva so namenjena za ureditev padavinskih vod na območju Občine Radeče, za kar je 
pooblaščena JPK.  
V okviru proračunske postavke 0115007 so sredstva namenjena za nadaljevanje digitalizacije 
komunalne infrastrukture in projekte; Nova PP 0115008 Izvedba kanalizacije po operativnem 
programu pa predvideva nadaljnjo izgradnjo kanalizacije iz naslova pobrane takse za 
obremenjevanje okolja, in sicer v letu 2009 za Titovo ulico in v letu 2010 za Krakovo. V okviru 
proračunske postavke 0115013 se predvideva izgradnja male čistilne naprave na Jagnjenici s 
pripadajočim kanalizacijskim omrežjem, v okviru proračunske postavke 0115014 pa dokončanje 
ČN Radeče vključno z državnimi in evropskimi sredstvi. 
 
Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST  
 
-1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
-16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
Sredstva so predvidena za tekoče izdatke za geodezijo in urbanizem. 
-16029003 Prostorsko načrtovanje 
Glavni poudarek v tem programu porabe se daje dokončanju Strategije prostorskega razvoja oz. 
po novi zakonodaji občinskega prostorskega načrta. Dela bodo predvidoma zaključena v letu 
2009. 
Za bolj podrobne prostorske načrte, po novi zakonodaji občinske podrobne prostorske načrte  se 
v letu 2009 odpira nova PP. 
 
-1603 Komunalna dejavnost 
-16039001 Oskrba z vodo 
Ključna naloga občine pri zagotavljanju zdrave pitne vode je nadaljevanje z izgradnjo 
vodovodov. Občina že nekaj let vlaga v infrastrukturo na področju vodooskrbe in si s tem 
prizadeva za oskrbo občanov z zadostno količino zdrave pitne vode, ki je vir življenja, saj je 
oskrba občanov z zdravo pitno vodo zelo pomembna za nadaljnji razvoj občine. 
Za pokrivanje investicij v izgradnjo vodovodov si občina prizadeva pridobiti večji del sredstev s 
pomočjo javnih razpisov (vodovod Obrežje), kajti lastna sredstva proračuna ne zadoščajo za 
pokritje tako obsežnih projektov. Nadaljuje se prevzem lokalnih vodovodov. 
V letu 2009 se uvaja nova PP Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Jagnjenica.  
- 0116011 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Jagnjenica 
Projekt ureditve vodovodnega sistema v KS Jagnjenica, in sicer s sanacijo vodnih virov in 
zagotovitvijo rezervnih vodnih virov, izvedbo ukrepov za zadrževanje voda (izgradnja 
vodohranov) ter povezovanjem večjih vodovodnih sistemov na večje skupne vodne vire. 
-16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
V okviru tega programa so predvidena sredstva  za plačilo najemnine za pokopališče Radeče 
(pogodba) in tekoče vzdrževanje pokopališča, za kar je pooblaščena JPK. 
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-16039005 Druge komunalne dejavnosti 
Sredstva so predvidena za redno skrb JPK za zelene in javne površine na področju Občine 
Radeče. 
 
-1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
-16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Sredstva so namenjena za reševanje stanovanjske problematike. Predvideva se izgradnja novih 
stanovanj v okviru gradnje novega bloka v Kolenovem grabnu, kjer občina predvidoma pridobi 
eno stanovanje. Istočasno pa se nadaljuje redno vzdrževanje in obnova stanovanj v lasti Občine 
Radeče, ki jih upravlja KTRC. 
-16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 
V skladu z zakonodajo s stanovanjskega področja je občina zavezana del sredstev od odprodaje 
stanovanj po zakonu nakazati Stanovanjskemu in Odškodninskemu skladu Republike Slovenije. 
 
-1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča) 
-16069001 Urejanje občinskih zemljišč  
Program je namenjen za odmero lokalnih cest po zastavljenem programu. 
-16069002 Nakup zemljišč 
Sredstva so predvidena za pridobitev zemljišč z namenom sledenja kratkoročnega in 
dolgoročnega uresničevanja razvojnih ciljev Občine Radeče pri urejevanju prostora Občine 
Radeče. 
 
Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO 
-1702 Primarno zdravstvo 
-17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 
V letih 2009 in 2010 se predvideva sofinanciranje dejavnosti ZD Radeče in nadaljevanje prijav 
na razpise za sofinanciranje investicij.  
V letu 2009 se uvaja nova PP Zdravstveni dom – kadrovanje, ki se namenja za pridobitev 
ustreznega kadra.. 
 
-1707 Drugi programi na področju zdravstva 
-17079001 Nujno zdravstveno varstvo 
V proračunu za leti 2009 in 2010 občina zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov obveznega 
zdravstvenega zavarovanja oseb brez zaposlitve oziroma brez drugih virov dohodkov. Pravica se 
razširja na šolajoče starejše od 26 let. 
-17079002 Mrliško ogledna služba 
Sredstva se zagotavljajo za pokrivanje mrliško ogledne službe, ki obsega opravila mrliškega 
oglednika (ogled, potrditev smrti, prijave smrti na pristojnem uradu…) za vse umrle, ki so imeli 
v času smrti stalno bivališče na območju Občine Radeče ter za vse umrle, za katere ni možno 
ugotoviti stalnega bivališča, umrli pa so na območju občine. Krijejo se tudi stroški obdukcij in 
stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz) v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o 
nalezljivi bolezni. 
 
Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZAC IJE 
-1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
-18029001 Nepremična kulturna dediščina 
V okviru tega programa se v proračunu zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje 
objektov kulturne dediščine.  
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V letu 2009 se uvaja nova PP – Obnova starega mestnega jedra s ciljem pridobitve ustreznih 
projektov za prijave na razpise za sofinanciranje. 
 
-1803 Programi v kulturi 
-18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
Občina v proračunu zagotavlja sredstva za delovanje knjižnice, s čimer želi omogočiti dostop do 
knjižničnega gradiva in storitve vsem občanom občine. S sredstvi, ki se zagotavljajo knjižnici se 
pokriva del stroškov plač in drugih prejemkov zaposlenih, sredstva za prispevke delodajalca ter 
sredstva za materialne stroške knjižnice in nabavo knjižnega gradiva. 
PP vsebuje tudi izdatke za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. 
V letu 2009 se uvaja nova PP, ker se pripravlja Monografija Radeč (stroški tiskanja in 
oblikovanja). 
 
-18039003 Ljubiteljska kultura 
V okviru proračunskih postavk znotraj programa se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje 
dejavnosti kulturnih društev, kulturnih prireditev, dejavnost JSKD. Izvajalci kulturnih 
programov so izbrani na osnovi javnega razpisa v skladu z merili in kriteriji za financiranje in 
sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Radeče. 
-18039005 Drugi programi v kulturi 
Proračunska postavka 0118015 – Del sredstev je namenjenih za delovanje KTRC na področju 
kulture, v letu 2009 pa se na novo oblikuje konto za tekoče transfere neprofitnim organizacijam 
in ustanovam.  
Proračunska postavka 0118018 – Dom Kulture – sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje, 
nadaljevanje obnove Kulturnega doma in nabave opreme zanj.  
Proračunska postavka 0118022 – Dom PORP je v letu 2006 na željo PORP-a prevzel v 
upravljanje KTRC, Občina Radeče pa zagotavlja pokrivanje tekočega vzdrževanja (ogrevanje 
itd.). Glede na  potrebo se bodo izvedla tudi investicijska dela. 
Proračunska postavka 0118024 – Predvidena so sredstva za investicijsko vzdrževanje športnih ali 
kulturnih objektov, ki niso v lasti občine.  
 
-1804 Podpora posebnim skupinam 
-18049001 Programi veteranskih organizacij 
Sofinancira se delovanje programov veteranskih društev (npr. ZZB, izgnanci…) in vzdrževanje 
spominskih obeležij. 
  
-1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
-18059001 Programi športa 
Sofinancirane bodo dejavnosti izvajalcev športnih programov, ki bodo izbrani na osnovi letnega 
programa športa in javnega razpisa. Izbrani programi izvajalcev bodo iz občinskega proračuna 
sofinancirani v skladu s Pravilnikom za vrednotenje programov športa v Občini Radeče.  
Proračunska postavka 0118035 – Tekoče vzdrževanje in upravljanje športnih objektov vsebuje 
sredstva za delovanje objekta Športne dvorane, nogometnega igrišča oz. stadiona, bazena in 
smučišča Magolnik. 
Proračunska postavka 0118039 – predvideva investicije in investicijsko vzdrževanje na športnih 
objektih (bazen, športna igrišča, stadion, športna dvorana, Magolnik). Planira se izgradnja igrišča 
za mali nogomet z umetno površino.  
-18059002 Programi za mladino 
V proračunski postavki 0118052 se predvidevajo sredstva za sofinanciranje programov Društva 
prijateljev mladine in sofinanciranja daril za Dedka Mraza. Proračunska postavka 0118053 pa je 
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namenjena sofinanciranju letovanja za otroke socialno šibkih družin in za sofinanciranje 
letovanja varovancem VDC. 
V letu 2009 se uvaja nova PP Delovanje mladinskega centra. Predvideva se ureditev te 
dejavnosti v okviru KTRC-ja, za kar so predvidena sredstva za pokritje materialnih stroškov in 
stroškov plač.  
 
Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE 
-1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
-19029001 Vrtci 
Občina je na podlagi zakona dolžna kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter 
prispevkom staršev, ki ga določi občina z odločbo na podlagi materialnega stanja družine in v 
skladu s pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. Razlika se plačuje tudi vzgojno 
varstvenim zavodom v drugih občinah za otroke s stalnim bivališčem v občini Radeče in 
nadomestila za čas odsotnosti zaradi bolezni. 
S sredstvi za investicije in investicijsko vzdrževanje se zagotavljajo sredstva za najnujnejša 
vzdrževanja objektov in opreme. V letih 2009 in 2010 se planirajo aktivnosti s pripravami na 
izgradnjo novega vrtca (projekti, nakup zemljišč, prijava na razpise, itd.). 
 
-1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 
-19039001 Osnovno šolstvo 
Na podlagi zakonskih predpisov se osnovnim šolam iz občinskega proračuna zagotavljajo 
sredstva za pokritje fiksnih materialnih stroškov kot je električna energija in kurjava ter za 
pokrivanje tekočih stroškov (zavarovalne premije, komunalne storitve, beljenje ter manjša 
popravila).  
V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za tako imenovane nadstandardne programe, kot so 
raziskovalni in izobraževalni projekti kakor tudi sofinanciranje nadstandardnih programov v 
šolstvu ter za sofinanciranje medobčinskih, regijskih in državnih tekmovanj učencev. 
V letu 2009 se uvaja nov konto Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge 
izdatke zaposlenim, iz katerega se krijejo stroški jutranjega varstva v Svibnem in v naslednjem 
šolskem letu še stroški oddelka podaljšanega bivanja prav tako v Svibnem, ker zaradi 
premajhnega števila vpisanih prvošolcev le-tega ne krije Ministrstvo za šolstvo. 
Za investicijsko vzdrževanje šol se letno zagotovijo proračunska sredstva za objekte in opremo. 
V  proračunu za leto 2009 planiramo investicije, ki so konkretneje opredeljene v NRP-ju; v letu 
2010 pa prav tako. 
-19039002 Glasbeno šolstvo 
Občina Radeče delno sofinancira delovanje Glasbene šole Radeče glede na število oddelkov, 
števila učencev in števila učiteljev. V letu 2009 in 2010 so predvidene obnove objekta (okna, 
inštalacije, selitev pisarn v Dom PORP). 
-19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 
Sredstva so predvidena za izobraževanje učiteljev Glasbene šole. 
V letu 2009 se uvaja nova PP za izvedbo nadstandardnih programov Glasbene šole (solo petje, 
električna kitara), kar ne sofinancira Ministrstvo za šolstvo. 
 
-1905 Drugi izobraževalni programi 
-19059001 Izobraževanje odraslih 
Sredstva se namenjajo za izobraževanje odraslih predvsem v programih vse življenjskega učenja 
(razna predavanja). 
-19059002 Druge oblike izobraževanja 
Iz te postavke se sofinancirajo nadstandardni programi kot so razne poletne šole. 
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-1906 Pomoči šolajočim 
-19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 
Planirana so sredstva za pomoč socialno šibkim učencem za sofinanciranje malic in kosil ter šole 
v naravi. 
Večja proračunska postavka pa je 0119032 – prevozi učencev.  
V skladu z zakonom je občina dolžna zagotoviti prevoze učencem oddaljenim od šole več kot 4 
kilometre oziroma prevoze na nevarnih poteh.   
-19069003 Štipendije 
V proračunu so predvidena sredstva za štipendijski sklad.  
 
Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO 
-2004 Izvajanje programov socialnega varstva 
-20049002 Socialno varstvo invalidov 
Tu so namenjena sredstva za stroške družinskega pomočnika (v letu 2008 sta dva) in za oskrbne 
stroške invalidov v zavodih. 
V letu 2009 se uvaja nova PP Odprava arhitekturnih ovir za invalide. 
-20049003 Socialno varstvo starih 
Sredstva so namenjena za plačilo oskrbnih stroškov starejših v zavodih in stroškov pomoči na 
domu. 
V letu 2009 se uvaja nova PP Dom starejših občanov z namenom, da se omogoči izdelava 
projektne dokumentacije, pričetek postopka za pridobitev ustreznega zemljišča ter sodelovanje 
na prijavi za razpis za pridobitev finančnih sredstev.  
-20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 
Sredstva so namenjena za plačilo subvencij stanarin; za pogrebne stroške oseb, ki nimajo 
svojcev; za denarno socialno pomoč.  
-20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
Sredstva so namenjena sofinanciranju OO RK, občinskim in medobčinskim humanitarnim 
društvom ter delovanju Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti. 
 
Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
-2201 Servisiranje javnega dolga 
-22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje  
Sredstva so namenjena za odplačilo obresti po dolgoročnih in kratkoročnih kreditih.   
 
Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOST I 
 
-2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 
-23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 
V skladu z zakonom se planirajo sredstva, ki se namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč, 
kot so potres, poplave, zemeljski plaz in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke 
nesreče. 
 
-2303 Splošna proračunska rezervacija 
-23039001 Splošna proračunska rezervacija 
Na osnovi določil ZJF ima občina splošno proračunsko rezervacijo, ki je namenjena za plačila 
tistih obveznosti, ki v proračunu niso planirane, oziroma so planirane premalo. 
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KRAJEVNE SKUPNOSTI 
03 – KRAJEVNA SKUPNOST RADEČE 
04 – KRAJEVNA SKUPNOST JAGNJENICA  
05 – KRAJEVNA SKUPNOST SVIBNO 
06 – KRAJEVNA SKUPNOST VRHOVO 
 
Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA  
-0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
-06029001 Delovanje ožjih delov občin 
V Občini Radeče so ustanovljene 4 krajevne skupnosti. Vsaka od naštetih krajevnih skupnosti se 
financira preko svojega računa in je dolžna pripraviti svoj finančni načrt, ki je sestavni del 
proračuna. 
Krajevne skupnosti samostojno razpolagajo s sredstvi, ki so za njeno delovanje določena kot 
izvirna sredstva krajevnih skupnosti v skladu z Odlokom o proračunu občine. 
V proračunu za leti 2007 je bila prvič vključena renta za KS Vrhovo, ki se namensko uporabi za 
izgradnjo krajevne infrastrukture. To se nadaljuje tudi v letu 2009 in 2010. 
Za izvajanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti je potrebno upoštevati celotno zakonodajo, ki 
velja za izvrševanje proračuna občine. 
 
Področje porabe 07 – OBČINSKI SVET  
 
Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM 
-0101 Politični sistem 
-01019001 Dejavnost občinskega sveta 
Za redno delo občinskega sveta so planirana sredstva za materialne stroške in sejnine. Tu je 
vključeno tudi financiranje političnih strank. 
-01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
Zakon o lokalnih volitvah določa, da se za izvedbo lokalnih volitev imenuje občinska volilna 
komisija, katere skrb je zakonitost izvedbe volitev članov občinskega sveta, župana in članov 
svetov krajevnih skupnosti na območju občine. Občinska volilna komisija daje strokovna 
navodila v zvezi z izvajanjem volilne zakonodaje, nadzorom dela volilnih odborov, objavlja 
izide volitev, izdaja potrdila o izvolitvi in opravlja druge naloge določene v volilni zakonodaji. 
Občinska volilna komisija pa izvaja tudi naloge v primeru izvedbe referenduma na lokalni ravni. 
Leto 2010 je leto volitev na lokalni ravni, zato se v proračunu planirajo sredstva za njihovo 
izvedbo.  
 
08 – NADZORNI ODBOR 
Področje porabe 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  
-0203 Fiskalni nadzor 
-02039001 Dejavnost nadzornega odbora 
Nadzorni odbor je samostojni organ občine, ki deluje v skladu s Poslovnikom. Globalni cilj 
nadzornega odbora je z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov s proračunskimi 
sredstvi in zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. V skladu z zakonodajo 
mora biti nadzornemu odboru občine omogočeno nemoteno delovanje oziroma mu mora biti 
zagotovljena pomoč občinske uprave. 
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09 – ŽUPAN 
Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM  
-0101 Politični sistem 
-01019003 Dejavnost župana in podžupana 
Predvidena so sredstva za nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana in podžupanje, 
materialnih stroškov, stroškov informiranja in reprezentance, predvsem ob proslavah, sprejemih, 
protokolih. 
 
Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODK IH  
-0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 
-07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 
Predvidena so sredstva za delovanje civilne zaščite in reševanja, predvsem v zvezi z 
izobraževanjem, rednim vzdrževanjem alarmnih naprav na terenu, stroški intervencij oziroma 
nabave opreme. 
-07039002 Protipožarna varnost 
Predvidena so sredstva za dejavnost Gasilske zveze Radeče v okviru katere delujejo štiri 
prostovoljna gasilska društva in poklicno jedro. V letu 2009 je predvideno dokončno plačilo 
gasilskega vozila za PGD Svibno in nabava opreme po planu GZ Radeče. Investicije so po planu 
GZ Radeče predvidene tudi za leto 2010. 
 
Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
2201 Servisiranje javnega dolga 
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje 
V primeru najetja novega kredita, je predvidena možnost odplačila 175.000 EUR v letu 2009 in 
240.000 EUR v letu 2010. 
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OBRAZLOŽITEV NRP  
ZA LETI 2009 IN 2010 (INVESTICIJE) 

 
 
 
 
OBČINSKA UPRAVA  
 
V letu 2009 je planirana nabava novega vozila za potrebe Občine Radeče.  
Da bo delo občinske uprave nemoteno potekalo je predvidena zamenjava nekaj računalnikov, 
serverja in programske opreme. 
Potrebno je urediti ustrezen prostor za arhiv, zato je planiran nakup opreme (arhivske omare) in 
priprava prostora. Seveda pa se iz teh postavk zagotavlja tudi nabava ostale opreme za nemoteno 
delo občinske uprave. 
 
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN  
 
Lokalni energetski koncept Občine Radeče 
Lokalni energetski koncept (LEK) je dokument, ki skladno z nacionalnim energetskim 
programom opredeljuje načrt razvoja energetike v lokalni skupnosti. Izdelavo LEK opredeljuje 
Energetski zakon in spremembe zakona (Ur. List RS 26/05 in 118/06), ki v 17. členu izvajalce 
energetskih dejavnosti in lokalne skupnosti zavezuje, da v svojih razvojnih dokumentih 
načrtujejo obseg porabe ter način oskrbe z energijo v skladu z nacionalnim energetskim 
programom in energetsko politiko RS. S spremembami zakona so bili določeni tudi roki za 
izdelavo LEK, ki so za mestne občine 1. 1. 2009, za ostale občine pa do 1. 1. 2011. 
Izvrševanje akcijskega načrta LEK Občine Radeče pomeni pristop k uresničevanju ciljev 
učinkovite izrabe lokalnih energetskih virov na območju Občine Radeče v obdobju do leta 2014. 
Izvrševanje LEK predvideva financiranje iz sredstev proračuna Občine Radeče in ostalih virov. 
 
PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  
 
Rekonstrukcije in adaptacije 
Na tem kontu se del sredstev namenja za poplačilo prenosa neplačanih obveznosti za že izvedena 
dela v letu 2008. V skladu s prejetimi predlogi plana krajevnih skupnosti pa se predvidevajo 
rekonstrukcije in adaptacije na naslednjih objektih v letu 2009: 
 
KS Jagnjenica: odsek Kavšek-Trebežnik, in Bregar-Tratar (kanalete); 
KS Radeče: povezava Žebnik-Sp.Žebnik (ne asfaltiramo, samo utrdimo), sofinanciranje Kumelj-
Sp.Jelovo, sofinanc.Brunška gora-kapelica, sanacija Ceste za gradom (potrebne geološke 
raziskave, projekt); 
KS Svibno: sofinanciranje Ključevšek – Slak (odmera, asfalt); 
KS Vrhovo: Prapretno – Mavec (asfalt), Prapretno – Log (mulde). 
 
2010 
KS Radeče: Jelovo-Zavrate (utrdba, začetek del), Ulica OF 
KS Svibno:  Magolnik-trafo postaja 
KS Vrhovo: mulde 
Pomoč s financiranjem zadev, kjer gre za interes in pomoč občanov. 
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V kolikor pride do nepredvidenih okoliščin se lahko na podlagi predhodne strokovne ocene 
določen objekt prenese v naslednje proračunsko obdobje ali pa zaradi nujnih del uvrsti v to 
obdobje nov objekt. 
 
Projekt ureditve lokalne ceste Jagnjenica - Svibno - Sela se zaključuje. Investicija je 
sofinancirana iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko. 
   

Ceste - investicijsko vzdrževanje in obnove 
Na tem kontu se del sredstev namenja za poplačilo prenosa neplačanih obveznosti za že izvedena 
dela v letu 2008. V skladu s prejetimi predlogi plana krajevnih skupnosti pa se predvidevajo 
rekonstrukcije in adaptacije na naslednjih objektih v letu 2009: 

- rekonstrukcija Žebnik – križišče (Bec), 
- rekonstrukcija Hotemež – Brunška gora (Kovačič), 
- rekonstrukcija dela ceste Jagnjenica – Svibno – Sela (izven projekta EU). 

2010 
Cesta za gradom 
Preplastitev ulic po Radečah (zaradi urejanja gospodarske javne infrastrukture) 
 
Sredstva za projekte se porabijo za izdelavo ustrezne projektne dokumentacije. 
 
Ureditev parkiriš č 
 
Ureditev parkiriš č ob železniški postaji v Radečah 
V skladu s sklenjenim sporazumom med Občino Radeče in Direkcijo RS za vodenje investicij v 
javno železniško infrastrukturo, št. sporazuma 032-9/2007, bo v letih 2008 in 2009 izvedena 
ureditev parkirišč ob železniški postaji v Radečah. Projekt zajema ureditev parkirišč za osebna 
vozila, ureditev obračališča in postajališča za avtobus ter ureditev tlakovanih poti za pešce 
oziroma potnike. V skladu z že omenjenim sporazumom, Direkcija RS za vodenje investicij v 
javno železniško infrastrukturo zagotavlja 75%, Občina Radeče pa 25% investicijskih sredstev, 
pri čemer bo Občina Radeče zagotavljala svoje delež v okviru proračuna občine za leto 2009. 
 
Cestna razsvetljava – za investicijsko vzdrževanje poraba sredstev po programu. 
 
Cestna razsvetljava – novogradnje poraba sredstev po programu. 
 
Titova ulica - Sredstva so namenjena za sofinanciranje del na državni cesti – Titovi ulici za 
pridobitev projektov in izgradnjo pločnika. Glavnina del bo izvedena v okviru programa RS – 
Direkcije za ceste v letih 2009 in 2010, Občina Radeče pa nastopa kot sofinancer. Ob izgradnji 
hodnika za pešce ob Titovi ulici v Radečah bo obnovljena, delno pa tudi na novo zgrajena vsa 
potrebna infrastruktura (meteorna in fekalna kanalizacija, priključki na vodovod, javna 
razsvetljava, ipd,), kar pa vsebujejo druge proračunske postavke. 
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GOSPODARSTVO 
 
 
Spodbujanje razvoja turizma 
 
Turisti čno-rekreacijski center Savus Radeče 
V skladu z Investicijskim programom za izgradnjo »Turistično-rekreacijskega centra Savus 
Radeče in v skladu s sklepom ter podpisano pogodbo o sofinanciranju s strani Službe Vlade RS 
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, bodo v letih 2009-2010 potekale nadaljnje 
aktivnosti v zvezi z izgradnjo sodobnega turističnega centra z vključujočo gostinsko in 
informacijsko ponudbo. V letu 2009 je načrtovano plačilo druge polovice kupnine za zemljišče, 
priprava projektne dokumentacije in začetek gradbenih del. Le-ta bodo končana najkasneje do 
septembra 2010, ko bodo začeli obratovati turistično informacijski center, splavarnica in 
gostinski lokal. 

 
Operacijo financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija 
se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 
2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj regij; prednostne usmeritve: Regionalni razvojni 
programi ter javnega razpisa za izbor operacij Tretji javni razpis za prednostno usmeritev 
»Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. 
 
 
Splošna postavka – rekonstrukcija in adaptacija  – sredstva so namenjena za pripravo 
potrebnih turističnih objektov. 
Projekti – sredstva so namenjena za izdelavo raznih projektov vezanih na turizem. 
Vrtine Jagnjenica – nadaljuje se z začetimi deli. 
 
 
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 
Zapiranje deponije Hotemež – sredstva so namenjena za zapiranje deponije Hotemež. 
UNIČNO - namenska poraba sredstev takse za odlaganje odpadkov skladno s potrjenimi 
programi CEROZ Hrastnik. 
Ekološki otoki – po zastavljenem programu se v okviru predvidenih sredstev nadaljuje z 
izgradnjo ekoloških otokov. 
Ravnanje z odpadno vodo 
Padavinske vode – projekti  - upravljalec JP Komunala skrbi za delo po programu. 
Digitalizacija komunalne infrastrukture 
V skladu s sklepom ter podpisano pogodbo o sofinanciranju s strani Službe Vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko, bodo v letih 2009-2010 potekale nadaljnje aktivnosti v zvezi 
z izdelavo Katastra gospodarske javne infrastrukture (GJI). V projektu sodelujejo občine v 
okviru razvojne regije Posavje, nosilec in koordinator operacije pa je Regionalna razvojna 
agencija Posavja. Izdelava katastra GJI sledi zakonski obvezi, po kateri morajo vsi lastniki 
oziroma upravljalci GJI poskrbeti za njeno ustrezno evidentiranje in pravočasno oddajo podatkov 
v zbirni kataster GJI pri Geodetski upravi RS. 



75 
 

 
Operacijo financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija 
se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 
2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj regij; prednostne usmeritve: Regionalni razvojni 
programi ter javnega razpisa za izbor operacij Tretji javni razpis za prednostno usmeritev 
»Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. 
Kanalizacija – projekti  - upravljalec JP Komunala skrbi za delo po programu. Za potrebe 
izgradnje celovitega kanalizacijskega sistema na območju Jagnjenice se v letu 2009 predvideva 
izdelava potrebne projektne dokumentacije. 
Izvedba kanalizacije po operativnem programu – JP Komunala skrbi za delo po programu, 
predvidoma v letu 2009 Titova ulica in v letu 2010 Krakovo.  
Sočasno z rekonstrukcijo Titove ulice in izgradnjo hodnika za pešce se v letu 2009 opravijo vsa 
potrebna (rekonstrukcije in novogradnje) dela na fekalni in meteorni kanalizaciji. 
 
Mala čistilna naprava Jagnjenica 
Sredstva so namenjena izdelavi investicijske dokumentacije za izdelavo morebitne vloge v 
okviru razpisov za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 
»Razvoj regij«. Izgradnja komunalne infrastrukture spada med upravičene namene 
sofinanciranja iz naslova Evropskega sklada za reginalni razvoj, potreba po njeni izgradnji pa 
sledi zakonskim določitvam o izgradnji ustrezne infrastrukture na področju čiščenja komunalnih 
odplak do leta 2015.  
 
Centralna čistilna naprava Radeče 
Občina Radeče sodeluje v projektu pod naslovom »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 
porečju srednje Save«. V projektu sodelujejo poleg Občine Radeče še občine Litija, Šmartno pri 
Litiji in Zagorje ob Savi. V sami Občini Radeče nosi projekt naslov »Čiščenje komunalnih 
odpadnih voda v Občini Radeče«, cilji projekta pa so dokončanje ČN kapacitete 3.000 PE z 
načrtovano tehnologijo, priključitev 2.000 prebivalcev na ČN, izboljšanje učinka čiščenja reke 
Save, zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja in sanacija virov 
onesnaževanja iz naselij v občini. Projekt se bo financiral s pomočjo sredstev Evropske unije, in 
sicer Kohezijskega sklada (cca 54%), iz državnega proračuna (cca 5%), iz naslova okoljskih 
dajatev (cca 21%) in proračuna Občine Radeče (cca 20%). Operacija bo potekala v letih 2008 -
2012. 
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PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJ AVNOST 
 
Prostorsko načrtovanje - investicije niso predvidene. 
 
Oskrba z vodo 
 
Novogradnje - Občina Radeče nadaljuje z predvidenim planom za izboljšanje vodooskrbe na 
celotnem področju občine. Zaradi dolgoletne problematike z oskrbo vode na območju Čimernega 
in dela Jelovega, kjer so občani odvisni od možnosti že preobremenjenega vodovodnega omrežja 
KS Dobovec, se predvideva določitev vodnih virov, projektiranje in izgradnja lastnega sistema 
oskrbe z vodo. 
Vodovod Obrežje - Predvideva se dokončanje izgradnje vodovoda Obrežje. V manjšem delu se 
omogoči oskrba z vodo tudi nekaj občanom Sevnice. Občina Sevnica pa z dokončanjem 
vodovoda Pleš omogoči oskrbo z vodo nekaj občanom Radeč na območju nad Obrežjem. 
Projektna dokumentacija, nadzor, inženiring – nadaljuje se z delom po programu. 
Digitalizacija komunalne infrastrukture – nadaljuje se z navedenim projektom za vodovode. 
Prevzemi vodovodov – postavka se ohranja, v kolikor bodo za to nastopili ustrezni pogoji.  
Investicijski transferi JPK – postavka se ohranja, v kolikor bodo za to nastopili ustrezni pogoji. 
Hidravli čna izboljšava vodovodnega sistema Jagnjenica 
Občina Radeče sodeluje v projektu pod naslovom »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema 
na območju Posavja«. V projektu sodelujejo poleg Občine Radeče še občine Bistrica ob Sotli, 
Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica. V sami Občini Radeče predstavlja projekt 
ureditev vodovodnega sistema v KS Jagnjenica, in sicer s sanacijo vodnih virov in zagotovitvijo 
rezervnih vodnih virov, izvedbo ukrepov za zadrževanje voda (izgradnja vodohranov) ter 
povezovanjem večjih vodovodnih sistemov na večje skupne vodne vire. Projekt se bo financiral s 
pomočjo sredstev Evropske unije, in sicer Kohezijskega sklada (cca 70,83%) in proračuna 
Občine Radeče (cca 29,17%). Operacija bo potekala v letih 2008-2012. 

 

Urejanje pokopališč 
Sanacija pokopališkega zidu Svibno – postavka se ohranja zaradi možne prijave na razpis. 
Mrliška vežica – postavka zagotavlja možnost investicijskega vzdrževanja. 

Objekti za rekreacijo 
Otroška igrišča – postavka omogoča nabavo nekaj igral za otroke. 

Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Novogradnje - Ob izgradnji novega stanovanjskega bloka v Kolenovem grabnu Občina Radeče 
pridobi eno stanovanje, katerega nakup se bo delno financiral s prodajo zemljišča, na katerem bo 
zgrajen blok. 
Adaptacije stanovanj, poslovnih, društvenih in drugih prostorov – postavka omogoča 
izvedbo načrtovanih večjih vzdrževalnih del in obnove stanovanj, katerih lastnik je Občina 
Radeče. 
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Urejanje občinskih zemljišč 
 
Odmera lokalnih cest – Postavka predvideva plačilo projektne dokumentacije za sanacijo 
lokalnih cest in plačilo geodetskih meritev in odmer zemljišč, v glavnem za ceste, ki so v naravi 
že zgrajene. Odmera lokalnih cest pomeni naročilo parcelacije in dokončanje upravnega 
postopka potrebnega za vpis v zemljiško knjigo na cestah, ki so v naravi dejansko že zgrajene. 

Nakup zemljišč 
Nakup zemljišč - Sredstva so predvidena za pridobitev zemljišč z namenom sledenja 
kratkoročnega in dolgoročnega uresničevanja razvojnih ciljev Občine Radeče pri urejevanju 
prostora Občine Radeče. 
 
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO  
 
Občina Radeče se je prijavila na razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje dveh investicij.  
V letu 2009 je načrtovana investicija Oprema urgentne sobe v ZD Radeče. Ocenjena vrednost 
investicije je 35.820,00 EUR. Sofinancirala jo bosta JZ ZD Radeče, Občina Radeče in v primeru 
uspešne prijave tudi Ministrstvo za zdravje.  
 
Predvideni deleži sofinanciranja za leto 2009 so razvidni v tabeli: 
 

Investicija MZZ Občina 

Radeče 

JZ ZD 

Radeče 

Vrednost 

inv. 

Oprema urgentne sobe 
(l. 2009) 

10.746 11.073 14.000 35.819 

 
 
V letu 2010 je načrtovana investicija Oprema dispanzerja za ženske v ZD Radeče. Ocenjena 
vrednost investicije je 66.724,00 EUR in bo sofinancirana s strani JZ ZD Radeče, Občine Radeče 
in Ministrstva za zdravje.  
 
Predvideni deleži sofinanciranja za leto 2010 so razvidni v tabeli: 
 

Investicija MZZ Občina 

Radeče 

JZ ZD 

Radeče 

Vrednost 

inv. 

Oprema dispanzerja za ženske 
(l. 2010) 

20.017 25.000 21.707 66.724 

 
 
 
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave – objekt ZD – sredstva so namenjena za morebitna 
vzdrževalna dela na objektu ZD Radeče. 
Investicijski transferi JZ – Zdravstveni dom Radeče – sredstva so namenjena za morebitne 
investicije, katerih investitor je ZD Radeče. 
 
 
 
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  
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Ohranjanje kulturne dediščine 
 

Kulturni in sakralni spomeniki  
Pri kulturnih in sakralnih spomenikih se bo Župnija Radeče ponovno prijavila na razpis 
Ministrstva za kulturo za investicijo obnova strehe na cerkvi na Brunku, ki je nujno potrebna. 
Kot sofinancer bi sodelovala tudi Občina Radeče, kot preteklo leto, ko pa prijava žal ni bila 
uspešna. V kolikor bo prijava za sofinanciranje investicije obnova strehe na cerkvi na Brunku 
uspešna, bi se najkasneje v letu 2010 lahko začela izvajati obnovitvena in sanacijska dela na 
objektu. Žal je investicija finančno prevelika, da bi jo lahko občina in župnija izvedli brez 
sofinanciranja s strani države. Predračuni so namreč znašali preko 50.000,00 EUR. 
 
Del sredstev iz te postavke se skladno z vlogami lahko dodeli za obnovo sakralnih spomenikov, 
tehničnih spomenikov lokalnega pomena in druge aktivnosti na tem področju. 
 
 
Obnova starega mestnega jedra 
Občina Radeče na tej PP zagotavlja sredstva za pridobitev projektov za kasnejše prijave na 
ustrezne razpise. 
 
Programi v kulturi  
 
Knjižnica Radeče 
 
Knjižnica Radeče iz proračunske postavke običajno pokriva nakup računalnikov, kopirnega 
stroja in ostale opreme, ki je potrebna za nemoteno izvajanje dejavnosti.  
 
V letu 2010 je postavka tekoče vzdrževanje Knjižnica Radeče nekoliko povišana zaradi 
predvidenih del na skupnem prezračevalnem sistemu, kar planira upravljavec objekta. V 
prihodnjih letih je potrebno razmišljati o širitvi poslovnih prostorov knjižnice zaradi nameščanja 
gradiva in potrebe po dodatnem skladiščnem prostoru. 
 
Drugi programi v kulturi  

Dom kulture  
Po temeljiti obnovi notranjosti doma kulture je potrebno v prostorih nakupiti in montirati še 
nekaj opreme. V letu 2009 je planirana menjava oken in nakup opreme, kot so varnostne ograje, 
oprema in omare v spremljajočih prostorih.  
V letu 2010 je za na področju kulture za Dom kulture predvidena obnova fasade, vključno z 
izolacijo celotnega objekta ter ureditev neposredne okolice.  
 
Dom PORP 
V letih 2009 in 2010 je potrebno poskrbeti za nujno investicijsko vzdrževanje objekta (strešna 
kritina, beljenje, sanacija stene). 
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam 
Na tej postavki se sofinancirajo investicije na področju kulture, ki so jih društva že izvedla in z 
dokumentom pridobijo pravico refundacije. 
 
Šport in prostočasne aktivnosti 
 



79 
 

Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 
 
Novogradnja 
V letu 2009 je predvidena izgradnja igrišča za mali nogomet z umetno travo. Stroški investicije 
bodo: priprava podlage in infrastrukture pri igrišču (elektrika, dovoz).  
 
Rekonstrukcije in adaptacije 
Bazen Radeče je uvrščen med 100 spomenikov arhitekturne dediščine Slovenije, zato je 
potrebno, na osnovi ustreznega programa del in dogovora med lastnikom (Občina Radeče) in 
upravljalcem (KTRC Radeče), začeti s temeljito sanacijo. 
 
Obnova – stadion, športna igrišča 
Predvideva se preplastitev športnih igrišč in ostala dela na športnih površinah, tudi morebitni 
nakupi opreme. 
 
Obnova - športna dvorana 
V primeru uspešnega kandidiranja na razpisu se bodo sredstva za izvedbo investicije 
najverjetneje povečala oziroma se bo investicija nadaljevala v letu 2011. 
 
Projektna dokumentacija, nadzor in inženiring 
Za investicijo širitev športne dvorane je potrebno pridobiti projekte in ostalo dokumentacijo, ki 
je potrebna za prijavo na razpise MŠŠ ali Fundacije za šport za sofinanciranje investicije. 
 
 
 
IZOBRAŽEVANJE  
 
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
 
Vrtci 
Pri investicijah na področju predšolske vzgoje se bodo v letu 2009 začele izvajati aktivnosti za 
izgradnjo novega vrtca. V tem letu se bo pričel postopek priprave investicijske dokumentacije in 
projektov ter morebitni nakup zemljišč. Sredstva so planirana v letih 2009 in 2010. Pripravljeni 
projekti so namreč osnova za prijave na razne razpise za sofinanciranje investicij. 
Izvedba del pri investiciji novogradnja vrtca naj bi se začela v letu 2010, oziroma ko bo 
pridobljena vsa potrebna dokumentacija, izbrana lokacija in urejena zemljišča. Postavka je nizka, 
saj je skladno z rezultati razpisov v primeru uspešne prijave pričakovati rebalans proračuna in 
ustrezno povečanje postavk. Investicija se bo najverjetneje nadaljevala še v leti 2011 in 2012. 
Vzdrževanje prostorov in opreme - vrtci 
V vrtcu je planirano, da bi se v letih 2009 in 2010 postopoma opremile igralnice in pisarne v 
obeh enotah vrtca. Sredstva za vzdrževanje opreme in prostora se bodo tako kot v preteklih letih 
porabila še za tekoča popravila in nakup druge opreme. 
 
 
 
 
 
 
Osnovno šolstvo 
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Investicijsko vzdrževanje 
Investicije na področju šolstva se bodo bistveno povečale. Gre za sočasno izvedbo investicije na 
objektu OŠ Radeče in Glasbene šole Radeče. V letu 2009 je planirana menjava oken. Na 
Podružnični OŠ Svibno se bo investicija v objekt zaključila s sanacijo sten in izvedbo fasade na 
objektu ter ureditvijo okolice.  
 
V letu 2010 se bo investicija na objektu šole nadaljevala z obnovo ogrevalnega sistema in 
menjavo radiatorjev. Z izvedbo obeh investicij je zagotovljena večja ekonomičnost objekta in 
posledično manjši stroški kurjave in rednega vzdrževanja.  
 
Vzdrževanje prostorov in opreme – OŠ 
Osnovna šola Radeče bo v letu 2009 v okviru sredstev za vzdrževanje prostorov in opreme 
sanirala streho nad garderobami in nabavila opremo za garderobe oziroma bo iz teh sredstev 
pokrila stroške vzdrževanja prostorov in opreme, ki bodo nastali ob investicijah. 
 
V letu 2010 bi se sočasno z zamenjavo napeljave in radiatorjev obnovile še sanitarije na razredni 
in predmetni stopnji ali druga spremljajoča dela in stroški, ki nastanejo pri tovrstni investiciji . 
 
Glasbeno šolstvo 
 
Investicijsko vzdrževanje                   
Glasbena šola bo v prostorih Doma PORP pridobila nove pisarniške prostore. V obstoječih 
pisarnah bi se uredila nova učilnica, ki je zaradi vedno večjega vpisa nujno potrebna.  
 
Vzdrževanje prostorov in opreme – OŠ 
V letu 2010 naj bi se v glasbeni šoli zamenjala notranja vrata. Sredstva za vzdrževanje prostora 
in opreme se porabijo tudi za nakup didaktičnih sredstev in glasbil ter redna popravila. 
 
SOCIALNO VARSTVO  
 
Odprava arhitekturnih ovir za invalide 
Skladno s sklepom občinskega sveta in na podlagi prošenj Društva paraplegikov se bodo v 
naslednjih letih v Radečah odpravile ovire na pločnikih in javnih mestih, ki ovirajo ali 
onemogočajo normalno gibanje oseb z invalidskimi vozički. Gre za popravila ali na novo 
zgrajene klančine ob pločnikih in stopniščih ter upoštevanje potreb invalidov pri novih 
investicijah na infrastrukturi. 
 
Dom starejših občanov 
Skladno z vse večjimi potrebami in glede na visok delež starejše populacije je smiselna in za 
naše okolje primerna izgradnja enote doma starejših. Ob izbiri primerne lokacije in nakupu 
zemljišč bo občina v naslednjih dveh letih pristopila k pripravi projektov in ustrezne 
dokumentacije, ki je osnova za prijave na razpise za sofinanciranje.  
 
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam -  OORK 
Občina Radeče delno sofinancira delovanje OO Rdečega križa Laško. Ker so objekti, kjer 
organizacija deluje že dotrajani, se pripravljajo na sanacijo, katere manjši del bi se sofinanciral 
tudi iz proračuna Občine Radeče. 
 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA  
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Iz te postavke se izvedejo sanacije cest in plazov po načrtu. 
 
 
DELOVANJE OŽJIH DELOV OB ČIN 
 
Vse štiri krajevne skupnosti bodo koristile investicijska sredstva v skladu s sprejetimi plani – v 
glavnem za sofinanciranje obnov cest, vodovodov, stavb, igrišč, pokopališč, nakupa zemljišč, 
izdelavo projektov, investicijske transfere neprofitnim organizacijam, itd. 
 
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  
 
Civilna zaščita in reševanje 
Iz te postavke je predvidena nabava opreme za civilno zaščito in reševanje. 
 
Protipožarna varnost 
Predvideva se plačila obveznosti za gasilska vozila in nabava opreme po planu Gasilske zveze 
Radeče. 
 
 
ZAKLJU ČEK 
 
Investicije Občine Radeče so zastavljene drzno in širokopotezno. Proračun je sestavljen tako, da 
omogoča občini prijavo na čim več razpisov na državna sredstva ali pa evropska sredstva za 
sofinanciranje. S tem se finančna sredstva oplemenitijo oz. se na ta način omogoči investicije, 
katerih izvedba drugače ne bi bila mogoča. 
 
Prednost pri izvedbi bodo imele najbolj nujne investicije in pa tiste z dobro pokrito finančno 
konstrukcijo. 
Višina izvedenih investicij v letu je odvisna od finančnih virov, o čemer bo župan redno 
obveščal občinski svet. 
Seveda ne smemo pozabiti, da se del ne plačanih in ne zapadlih računov na osnovi odloka o 
proračunu Občine Radeče prenaša v naslednje leto, kar moramo upoštevati pri načrtovanju višine 
in porabe proračunskih postavk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



82 
 

KADROVSKI NA ČRT ZA LETI 2009 IN 2010 
 
Predlog: 

 
 
*Število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence (in se sredstva za plačo refundirajo), preračunano na polni delovni čas.

 

KADROVSKI NAČRT ZA LETI 2009 / 2010 

 
 Organ: Občina Radeče 
 
 

Zap. 
Št. 

 
 

Javni uslužbenci 

 
 

Število 
zaposlenih 

na dan 
31.12.2007 

 

 
 

Dovoljeno število 
zaposlenih 

na dan 
31.12.2008 

 

 
 

Predlog 
dovoljenega števila 

 zaposlenih 
na dan 

31.12.2009 

 
 

Predlog 
dovoljenega števila 

 zaposlenih 
na dan 

31.12.2010 
 
 

 
 

1. 
  
FUNKCIONARJI 

 
 
 
 
 

15 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2. 

 
KABINET- za dol. čas / 72.čl. ZJU 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3. 

 
NEDOLOČEN ČAS 

 
13 

 
13 

 
13 

 
4. 

 
DOLOČEN ČAS* 

 
0 

 
1 

 
1 

 
5. 

 
PRIPRAVNIKI 

 
1 

 
1 

 
1 

 
6. 

 
SKUPAJ 

 
16 

 
17 

 
17 
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Obrazložitev kadrovskega načrta za leti 2009 in 2010 
 
S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko število zaposlenosti in načrtovane spremembe v 
številu javnih uslužbencev. Na podlagi  43. čl. Zakona o javnih uslužbencih  (ZJU-UPB3, Ur. l. 
RS št. 63/07, 65/08) se predlog kadrovskega načrta predloži Občinskemu svetu skupaj s 
predlogom proračuna. Kadrovski načrt mora biti usklajen s predlogom  proračuna. 
Župan je dolžan predlog kadrovskega načrta uskladiti s sprejetim proračunom najkasneje v 60 
dneh po uveljavitvi proračuna.  
Skladno z 8. čl.  Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov 
(Ur. l. RS št. 60/06, 83/06, 70/07) predlog kadrovskega načrta vsebuje tabelarni del in 
obrazložitev. 
V tabelarnem delu kadrovskega načrta se navede število zaposlenih na dan 31. december 
preteklega leta (2007), dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta 
za tekoče leto (2008) in dovoljeno število zaposlenih za naslednji dve proračunski leti (2009 in 
2010). Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega 
vse zaposlene, za katere  se  sredstva  za  plače  in  druge  prejemke  zagotavljajo iz proračuna.  
Dovoljeno število zaposlenih vključuje:  
– število funkcionarjev,  
– število zaposlenih za določen čas v kabinetu po 72. členu zakona,  
– število zaposlenih za nedoločen čas, preračunano na polni delovni čas,  
– število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne   
uslužbence (in se sredstva za plačo refundirajo), preračunano na polni delovni čas.  
Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali 
začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih 
uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za novo zaposlitev. 
 
Število zaposlenih na dan 31. 12. 2007  
 
Ob sprejemu proračuna za leti 2007 in 2008  je bilo s kadrovskim načrtom predvideno, da bo ob 
koncu leta 2007 in 2008 v občinski upravi Občine Radeče zaposlenih 16 javnih uslužbencev, od 
tega 2 funkcionarja in 1 pripravnik.     
Na dan 31.12.2007 je bilo v občinski upravi Občine Radeče dejansko zaposlenih skupaj 15 
javnih uslužbencev, od tega 2 funkcionarja in 1 pripravnik. 
 
Predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2009 in 31. 12. 2010 
 

Za leti 2009 in 2010 se predvideva, da bo na dan 31.12.2009 in 31.12.2010 zaposlenih 17 javnih 
uslužbencev, in sicer: 
    - 2 funkcionarja 
    - 13 javnih uslužbencev zaposlenih za nedoločen čas 
    - 1 javni uslužbenec zaposlen za določen čas  
    - 1 pripravnik. 
V letu 2009 je mogoče realizirati 1 novo zaposlitev za nedoločen čas na uradniškem delovnem 
mestu in zaposlitev 1 pripravnika, v kolikor pa se izkaže potreba, je za določen čas za izvedbo 
projekta mogoče zaposliti 1 javnega uslužbenca. 
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LETNI PROGRAM PRODAJE FINAN ČNEGA  
IN STVARNEGA PREMOŽENJA OB ČINE RADEČE 

ZA LETI 2009 - 2010 
 
 

V proračunu je med prihodki predvidena prodaja finančnega in stvarnega premoženja Občine 
Radeče v višini  673.000 EUR  za leto 2009 in  673.000 EUR za leto 2010. 

 
Sredstva od prodaje in zamenjave občinskega stvarnega premoženja se lahko skladno z 80. 
členom ZJF uporabijo samo za vzdrževanje in nakup stvarnega premoženja občine. S tem je 
določen namen uporabe teh prihodkov proračuna. 
 
Stvarno premoženje občine je pri tem mišljeno v najširšem smislu, to je stvarno premoženje, ki 
je v upravljanju pri neposrednih in posrednih uporabnikih občinskega proračuna ali drugih 
pravnih oz. fizičnih osebah. Tako je preprečeno, da bi občina zmanjševala svoje stvarno 
premoženje in porabljala sredstva za druge namene. 

 
 
 

SPECIFIKACIJA PRODAJE FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA OBČINE RADEČE ZA LETI 

 
            2009                   2010 

Poslovni prostor (bivša Hrana)          10.000 EUR  10.000 EUR 
Poslovni prostor (hiša Cestnik)          30.000 EUR  30.000 EUR 
Poslovni prostor (Zdravstveni dom - klet)         50.000 EUR  50.000 EUR 
Stanovanja (5 –6)                        200.000 EUR             200.000 EUR  
Garaža               4.500 EUR                 4.500 EUR 
Druge zgradbe (oskrbovanci)            8.500 EUR                8.500 EUR  
Delnice Banka Celje in Zavarovalnice Triglav         10.000 EUR  10.000 EUR 
Zemljišča – kmetijska           10.000 EUR               10.000 EUR 
Zemljišča – stavbna         350.000 EUR             350.000 EUR 
 SKUPAJ                        673.000 EUR               673.000 EUR              
 
 

V skladu z 80. č členom ZJF (Ur.list RS št. 30/02) lahko občinski svet na predlog župana med izvrševanjem proračuna letni program prodaje 
spremeni ali dopolni 
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ZAKLJU ČEK 
Sprejem proračuna za leti 2009 in 2010 je osnova za nemoteno delovanje Občine Radeče. 
 
Radeče, 23. 12. 2008 
 
 
 
 

Župan Občine Radeče 
Han Matjaž 

 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gradivo pripravili: 
 
Ašič Marta – Finančnik II. 
 
Hudoklin Andrej – Svetovalec za gospodarstvo 
Kočevar Slavko – Višji svetovalec za gospodarstvo 
Simončič Melita –  Svetovalka za družbene dejavnosti 
Žnidaršič Mavri Nataša – Svetovalka za splošne in pravne zadeve  
 
Stopar Brigita –  Direktorica občinske uprave   


