
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REBALANS PRORAČUNA  
 

OBČ INE Radeče  
 

ZA LETO 2012  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I .  
POSEBNI  DEL 



Obrazložitev proračunskih postavk 

A - Bilanca odhodkov 

01 - UPRAVA 
Vrednost: 7.265.866 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

0102002 - Stroški plačilnega prometa 
Vrednost: 3.980 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na področju urejanja ekonomske in fiskalne administracije se na tej PP planirajo sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega 
prometa in bančnih stroškov. 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE  
STORITVE 

0402 - Informatizacija uprave 

04029001 - Informacijska infrastruktura 

0104002 - Vzpostavitev e-občine - infrastruktura 
Vrednost: 9.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP so predvideni stroški za približanje storitev občinske uprave občanom - nakup računalnikov ter strežnika. 

04029002 - Elektronske storitve 

0104003 - Elektr. storitve - vzpostavitev e-občine program. oprema 
Vrednost: 13.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP so predvideni stroški za približanje storitev občinske uprave občanom - računalniške storitve in nakup 
programske opreme.Občina Radeče je planirala odhodke za Vzpostavitev e-občine progr.oprema za leto 2012 v višini 
4.000€. Vrednost se poveča na 12.000€. 
Zaradi sprejetja novega Občinskega prostorskega načrta dne 6.12.2011 (Url.l.RS št. 99/11) je  potrebno za izdajo 
lokacijskih informacij, potrdil o namenski rabi zemljišč, potrdil o predkupni pravici in drugih aktov nabaviti ustrezno 
programsko opremo.   
Občina Radeče je sprejela Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine 
Radeče, za kar se pridobi ustrezna programska oprema tudi za avtomatizacijo izdelave odločb o komunalnem prispevku.  

  



 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

0104007 - Občinski praznik 
Vrednost: 11.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtuje se plačilo obveznosti do izvajalcev vseh prireditev v času občinskega praznika. 

0104011 - Zakonske zveze 
Vrednost: 1.850 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radeče izvede jubilejne poroke občanov, zato je v ta namen predvideno nekaj sredstev za pokrivanje nastalih 
stroškov. 

0104014 - Odličnjaki 
Vrednost: 1.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radeče nagradi najbolj uspešne devetošolce OŠ Marjana Nemca Radeče. 

 

0104015 - Obdarovanja starostnikov 
Vrednost: 1.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radeče obdaruje starostnike v domovih upokojencev ter sofinancira njihova srečanja ob koncu leta. 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

0104016 - Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radeče na tej PP načrtuje izdatke za sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev, cenilcev - kar potrebuje za 
nemoteno delo občine. 

0104017 - Obveznosti iz sodnih postopkov 
Vrednost: 70.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obveznosti iz sodnih postopkov morajo biti planirani v primeru nepričakovanih obveznosti Občine Radeče. V letu 2012 
bilo rešenih kar nekaj sodnih zadev. Med največje štejemo ureditev razmerij s SEL Medvode zaradi dolgoletnega spora 
zaradi nadomestila za stavbno zemljišče. Na osnovi podpisanega dogovora se obveznost pokriva iz naslova koncesije za 
hidroelektrarno Vrhovo, vendar mora biti prikazana tudi na kontu sodnih postopkov. Tega je preko 46.000€. V letu 2012 je 
bilo urejeno tudi lastniško razmerje za prostore KS Vrhovo, spor s podjetjem SMIT d.o.o. Rimske toplice ob ureditvi 
stadiona in spor s podjetjem Gradnje Boštanj - vezano na investicijo državne ceste - ureditev Titove ulice. 



06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

0106001 - Članarina S0S in ZOS 
Vrednost: 900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radeče je član SOS - Skupnosti občin Slovenije, za kar plačuje ustrezno članarino. 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

0106060 - RRA - stroški delovanja 
Vrednost: 11.220 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za delovanje RRA občine članice plačujejo storitve oz. članarino. 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

0106002 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Vrednost: 311.266 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radeče na tej PP zagotavlja sredstva za izplačilo plač zaposlenih, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za 
povečane redne naloge, nadure, jubilejne nagrade - v skladu z uredbo in kadrovskim načrtom. Zaradi spremembe 
poročanja MIF se je zmanjšala vrednost na kontu za osnovne plače 10.000€ in odprl nov konto za ločeno evidentiranje 
splošnih dodatkov delavcem (delovna doba) v višini 10.000€; po uveljavitvi novega ZUJF sta bili izplačani jubilejni 
nagradi za skupno delovno dobo v javni upravi, zato so prerazporejena ustrezna sredstva (1.000€) iz konta za osnovne 
plače na jubilejne nagrade.   

  

0106012 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Vrednost: 50.440 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radeče obračunava in plačuje vse zakonsko predpisane prispevke delodajalcev za socialno varnost zaposlenih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

0106021 - Materialni str. delovanja občinske uprave 
Vrednost: 85.580 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Med materialne stroške delovanja občinske uprave štejemo: pisarniški material, časopise, strokovno literaturo, stroške 
oglaševalskih storitev, računalniške storitve, revizijo, reprezentanco, drug splošni material in storitve, zdravstveni preglede, 
varstvo pri delu, goriva in maziva za prevozna sredstva, pristojbino za registracijo vozil, zavarovalne premije za vozila, 



stroške prevoza v državi, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, računalnikov, plačila po pogodbah od delu - 
obvezna delovna praksa, strokovno izobraževanje. 

0106022 - Strategija in vizija občine 
Vrednost: 700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP so predvidena sredstva za izdelavo strategije občine, delo bo opravljeno v okviru občinske uprave, zato niso 
predvideni visoki stroški. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

0106023 - Prekrškovni organ 
Vrednost: 13.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za sodelovanje v skupnem prekrškovnem organu Občina Radeče na tej PP zagotavlja izdatke za osebne dohodke 
zaposlenih in za materialne stroške. 

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

0106040 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 
Vrednost: 47.154 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov - čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, električna 
energija, ogrevanje, komunalne storitve, telefon, faks, poštnina, zavarovanje za objekte. Komunalne storitve so bile 
planirane v višini 700€. Ker so zneski računov višji, so se ustrezna sredstva (100€) prerazporedila iz konta telefon,faks. 

0106046 - Investicijski odhodki in investicijsko vzdrževanje 
Vrednost: 32.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicijski odhodki in investicijsko vzdrževanje: Načrtuje se nakup avtomobila - zamenjava 10 let starega vozila Vitara 
Suzuki, nekaj pohištva za opremo v upravi (bivše vložišče) in obnovo prostora bivšega vložišča. 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

08029001 - Prometna varnost 

0108001 - svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Vrednost: 4.639 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP so načrtovani izdatki v zvezi s preventivo in vzgojo v cestnem prometu, v zvezi z izvajanjem sprejetih sklepov 
sveta. 



10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

0110001 - Družbeno koristno delo 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 - Občina Radeče je vključena v mrežo izvajalskih organizacij za opravljanje dela v splošno korist in v ta namen načrtujemo 
na tej PP nekaj sredstev. Gre za to, da napoteni opravljajo dela v splošno korist in s tem občani lahko odslužijo kazen za 
npr. prekrške. Pri dejanskem organiziranju družbeno koristnega dela je prišlo do medsebojnih prerazporeditev po kontih 
(povečani izdatki za prehrano, zdravstvene preglede in varstvo pri delu, zmanjšani pa izdatki za prevoz na delo in ZZZS). 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

0111006 - Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva 
Vrednost: 17.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP Občina Radeče načrtuje pomoč pri naložbah v kmetijska gospodarstva. Na osnovi odločb izdanih po razpisu za 
kmetijstvo se ta PP poveča iz 13.300€ na 17.800€. Sredstva se prerazporedijo iz izplačila za kmetijstvo, naložb za opravlj. 
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, naložb za opravlj. storitev ...na kmetiji, izvajanja projekt.lok.strateg.LEADER. 

 

0111008 - Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za pomoč za plačilo zavarovalnih premij v kmetijstvu. 

 

0111011 - Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za pomoč za plačilo tehnične podpore v kmetijstvu. Na osnovi odločb izdanih po razpisu 
za kmetijstvo se ta PP poveča iz 1.000€ na 1.500€. Sredstva se prerazporedijo iz zagot. tehn. podpore v kmetijstvu. 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

0111016 - Sadjarska kultura - LEADER 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za pomoč Turističnemu društvu Svibno kot enemu od partnerjev pri izvedbi projekta 
LEADER. Sadjarska kultura: kultura zdravega življenja. 

 



 

0111017 - Obnova podeželskih jeder 
Vrednost: 4.020 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za pripravo projektov za obnovo podeželskih jeder. Pripravljena je bila dokumentacija za 
razpis - vaško jedro Svibno. 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

0111018 - Zavetišče za živali 
Vrednost: 4.480 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za izdatke za zapuščene živali. 

 

1104 - Gozdarstvo 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

0111007 - Gozdne ceste - vzdrževanje 
Vrednost: 9.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za vzdrževanje gozdnih cest je obvezna poraba sredstev iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest v okviru primerne 
porabe, del sredstev pa zagotavlja občina iz lastnih virov, del sredstev pa se zagotavlja tudi iz državnega proračuna v skladu 
s pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest. Gozdne ceste se vzdržujejo v skladu s programom Zavoda za gozdove OE Brežice 
po prioritetnem vrstnem redu. 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROV IN 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

0112004 - Lokalni energetski koncept Občine Radeče 
Vrednost: 48.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za izvedbo ukrepov, ki nam jih nalagajo zakonski predpisi v zvezi z varčevanjem energije. 



13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

0113001 - Vzdrževanje javnih cest 
Vrednost: 157.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za vzdrževanje javnih cest, za kar je pooblaščena JP Komunala Radeče. 

0113002 - Zimska služba 
Vrednost: 73.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za zimsko službo, za kar je pooblaščena JP Komunala Radeče. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

0113003 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije cest 
Vrednost: 279.361 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove javnih cest ter za 
pripravo projektne dokumentacije in nadzor ob gradnji javnih cest. V letu 2012 se del sredstev v višini 50.638,55€ 
prerazporedi iz investicijskega vzdrževanja in obnov cest za pokrivanje drugih investicij v okviru rebalansa. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

0113021 - Prometna signalizacija, napisne table 
Vrednost: 17.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za prometno signalizacijo, napisne table. 

0113022 - Ureditev parkirišč 
Vrednost: 60.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za ureditev parkirišč. 

0113023 - Urejanje cestnega prometa - JPK 
Vrednost: 10.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za urejanje cestnega prometa, za kar je pooblaščena JP Komunala Radeče. 



 

13029004 - Cestna razsvetljava 

0113024 - Cestna razsvetljava - tokovina 
Vrednost: 30.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za cestno razsvetljavo - plačilo tokovine, za kar je pooblaščena JP Komunala Radeče. 

0113025 - Cestna razsvetljava - vzdrževanje 
Vrednost: 38.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za vzdrževanje cestne razsvetljave, za kar je pooblaščena JP Komunala Radeče. 

0113027 - Cestna razsvetljava - novogradnje 
Vrednost: 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za izvedbo novih cestnih razsvetljav. 

 

13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 

0113026 - Sofinanciranje - Titova ulica 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za poplačilo komunalnih vodov na Titovi ulici oz. zaključek del. 

14 - GOSPODARSTVO 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

0114001 - Razvoj podjetništva in obrti 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za vzpodbujanje razvoja podjetništva in obrti. 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 - Promocija občine 

0114002 - Promocija občine 
Vrednost: 30.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za propagandno promocijski material in storitve, izvedbo prireditev v sodelovanju z društvi 
in za izdatke za blago in storitve javnim zavodom.  



0114004 - Mednarodne prireditve 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za mednarodne prireditve - gre za propagandno promocijski material in storitve, izvedbo 
prireditev v sodelovanju z društvi in za izdatke za blago in storitve javnim zavodom.  

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

0114003 - Turizem - spodbujanje dejavnosti 
Vrednost: 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za spodbujanje dejavnosti na področju turizma. Sredstva so namenjena za pokrivanje dela 
plač zaposlenih v KTRC-ju. 

0114006 - Investicije v turizem 
Vrednost: 48.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za:  izgradnjo TRC SAVUS 
Radeče,                                                                                             

-rekonstrukcije in adaptacije objektov s področja turizma                                                       

 -pripravo projektov dokumentacija  

- vrtine Jagnjenica V letu 2012 se glavnina investicije v TRC SAVUS v višini 720.000€ prerazporedi za pokrivanje drugih 
investicij v okviru rebalansa. Dela na TRC SAVUS pa se prestavijo v leto 2013. 

 

0114007 - RRA - Izvedba aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij 
Vrednost: 5.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, za kar je pooblaščena RRA 
Krško, sodeluje pa KTRC Radeče. Zaradi prenosa aktivnosti iz leta 2011 v leto 2012 je potrebno povečanje postavke iz 
5.000€ na 5.200€ (prerazporejeno iz TIC-drug splošni material in storitve). 

0114008 - TIC 
Vrednost: 1.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za začetne aktivnosti v primeru vzpostavitve TIC-a v Radečah. Zaradi prenosa aktivnosti 
RRA Krško na programu RDO iz leta 2011 v leto 2012 je potrebna prerazporeditev iz TIC-drug splošni material in storitve 
v višini 200€ na PP RRA - Izvedba aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij. 



 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

0115001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Vrednost: 26.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki, za kar je pooblaščena JP Komunala Radeče. V letu 2012 
ni bilo večjih izdatkov na tej PP, zato se PP zmanjša iz 10.000€ na 2.800€. 

0115002 - Zapiranje deponije Hotemež 
Vrednost: 18.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za zapiranje deponije Hotemež za izvajanje moritoringa podzemnih voda za kar je 
pooblaščena JP Komunala Radeče. V letu 2012 je izdatkov za zapiranje deponije Hotemež in letni monitoring več, zato je 
potrebno povečanje PP iz 12.000€ na 18.000€ (prerazporejeno iz Zbiranja odpadkov-ostali transferi). 

0115003 - Investicijski transferi - Unično 
Vrednost: 288.139 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2012 je Občina Hrastnik, koordinator investicije II. faze izgradnje regijske deponije Unično. 

  

0115004 - Ekološki otoki 
Vrednost: 13.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za nabavo in izvedbo ekoloških otokov v skladu s programom JP Komunale Radeče. V letu 
2012 je potrebno povečanje PP iz 12.000€ na 13.000€. Urejeno je bilo pet novih ekoloških otokov. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

0115006 - Padavinske vode 
Vrednost: 72.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za urejanje padavinskih voda, za kar je pooblaščena JP Komunala Radeče. 

0115007 - Gradnja in vzdrževanje kanalizacije 
Vrednost: 22.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacije, za kar je pooblaščena JP Komunala Radeče. 



 

0115008 - Izvedba kanalizacije po operativnem programu 
Vrednost: 110.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za izvedbo kanalizacije po operativnem programu, za kar je pooblaščena JP Komunala 
Radeče. 

0115013 - Mala čistilna naprava Jagnjenica 
Vrednost: 11.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za izgradnjo male čistilne naprave na Jagnjenici s pripadajočim kanalizacijskim omrežjem. 

0115014 - Centralna čistilna naprava Radeče 
Vrednost: 386.983 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glede projekta dokončanja Centralne čistilne naprave Radeče (CČN Radeče), smo pridobili odločbo o sofinanciranju 
projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju osrednje Save - II. Faza s strani Ministrstva za okolje in prostor 
(MOP). Dokončanje izgradnje centralne čistilne naprave s kapaciteto 3.000 PE in ciljem optimalnega čiščenja ter 
posledično zmanjšanega obremenjevanja okolja. Projekt je v fazi priprave razpisne dokumentacije. 

 

0115015 - Črpališče - zavarovanje 
Vrednost: 300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S prenosom GJI iz JPK na Občino Radeče je v skladu s pogodbo med odhodke vključeno ustrezno zavarovanje objekta. 

0115016 - Kanalizacija - odpadki - subvencija za omrežnino 
Vrednost: 2.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S prenosom GJI iz JPK na Občino Radeče je v skladu s pogodbo med odhodke vključeno subvencioniranje cen omrežnine. 

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave 

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 

0115030 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
Vrednost: 700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po zakonu se sredstva iz tega naslova delijo na lovski družini Radeče in Loka pri Zidanem mostu, ki gospodarita na 
območju Občine Radeče. Planirana PP je bila v višini 500€. Ker je v letu 2012 Občina Radeče prejela višjo koncesijo za 
gospodarjenje z divjadjo od planirane, se PP poviša za 200€. 



16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

0116001 - Izdatki za geodezijo, urbanizem 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za tekoče izdatke za geodezijo in urbanizem. V letu 2012 je bil izdelan program 
opremljanja stavbnih zemljišč in odlok o komunalnem prispevku. Sredstva na tej postavki so bila planirana v višini 4.000€. 
Potrebno je povišanje na 12.000€. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

0116003 - Občinski podrobni prostorski načrt 
Vrednost: 11.560 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP so predvidena sredstva za dokončanje Strategije prostorskega razvoja oz. po novi zakonodaji občinskega 
prostorskega načrta. Dela so zaključena. PP se zmanjšuje iz 20.000€ na 11.560€. 

0116004 - Izdelava strategije prost. razvoja oz. občinski prostorski načrt 
Vrednost: 1.440 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP so načrtovana sredstva za izdelavo bolj podrobnih prostorskih načrtov. V letu 2012 je bila izdelana priprava 
podatkov o podrobnejši namenski rabi zemljišč za vrednotenje nepremičnin. Sredstva planirana v višini 1.000€ se povišajo 
na 1.440€. 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

0116005 - Gradnja in vzdrževanje vodovodov - investitor občina 
Vrednost: 92.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za gradnjo novih vodovodov, projektno dokumentacijo in nadzor ob gradnji vodovodov ter 
digitalizacija komunalne infrastrukture. Zaradi prenosa GJI iz JPK na Občino Radeče se načrtujejo tudi sredstva za 
investicijsko vzdrževanje vodovodov. V letu 2012 je bil dokončan vodovod Obrežje, ki je bil planiran v letu 2012 v višini 
50.000€. Ker je bilo opravljeno v tem letu več del, je bilo potrebno 15.000€ prerazporediti iz konta novogradenj vodovodi. 

0116012 - Vodovodno omrežje - zavarovanje 
Vrednost: 1.530 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za ustrezno zavarovanje vodovodnega omrežja, kar je nova naloga občine zaradi prenosa 
GJI iz JPK na Občino Radeče. 

  

 



 

0116013 - Vodovod - subvencija za omrežnino 
Vrednost: 37.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za subvencioniranje cen omrežnine vodovod. Naloga je Občini prenešena z prenosom GJI 
iz JPK na Občino Radeče je v skladu s pogodbo. 

  

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

0116018 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Vrednost: 23.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za urejanje pokopališča Radeče in pogrebno dejavnost, za kar je pooblaščena JP Komunala 
Radeče. 

0116019 - Sanacija pokopališkega zidu Svibno 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ohranja se PP za morebitne prijave na razpise za sofinanciranje nadaljevanja sanacije pokopališkega zidu Svibno. 

0116021 - Mrliška vežica 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za investicijsko vzdrževanje mrliške vežice, za kar je pooblaščena JP Komunala Radeče. 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

0116031 - Otroška igrišča 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za opremo otroških igrišč v Občini Radeče. 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

0116032 - Praznično urejanje kraja 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za praznično urejanje kraja. PP je nova, prej so bile te aktivnosti vključene pod promocijo 
občine. 



 

 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

0116016 - KKS 
Vrednost: 11.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje opreme KKS. Gre za potrebna dela za prehod 
na digitalni TV signal. V letu 2012 s planirana sredstva za tekoče vzdrževanje v višini 1.000€ prenašajo na investicijsko 
vzdrževanje (planirano 10.000€ se poviša na 11.000€) 

0116017 - Ureditev stopnic pod OŠ 
Vrednost: 31.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za izvedbo rekonstrukcije in adaptacije stopnic pod OŠ Marjana Nemca Radeče. 

0116020 - Druge komunalne dejavnosti - zelene in javne površine 
Vrednost: 79.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za druge komunalne dejavnosti - zelene in javne površine, za kar je pooblaščena JP 
Komunala Radeče. Sredstva so nekoliko povečana v primerjavi s preteklimi leti, ker je dodana nova lokacija urejanja - 
železniška postaja Radeče. 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

0116022 - Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, stanovanj 
Vrednost: 90.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za stanovanjsko področje. Predvidene so redne ter izredne adaptacije občinskih stanovanj, 
s katerimi gospodari KTRC Radeče. V letu 2012 ni nakupov stanovanj, zato se sredstva prerazporedijo v celoti iz 
novogradenj na adaptacije. 

 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

0116025 - Odkup stanovanj po stanovanjskem zakonu 
Vrednost: 3.150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z zakonodajo s stanovanjskega področja je občina zavezana del sredstev od odprodaje stanovanj po zakonu 
nakazati Stanovanjskemu in Odškodninskemu skladu Republike Slovenije. 

 

 



0116028 - Obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje stanovanj 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z zakonodajo s stanovanjskega področja so načrtovani izdatki za kritje obratovalnih stroškov, zavarovanja in 
upravljanja stanovanj. 

 

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

0116029 - Odmera lokalnih cest 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za izvedbo odmer lokalnih cest. 

16069002 - Nakup zemljišč 

0116030 - Nakup zemljišč 
Vrednost: 153.735 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za pridobitev zemljišč z namenom sledenja kratkoročnega in dolgoročnega uresničevanja razvojnih 
ciljev Občine Radeče pri urejevanju prostora Občine Radeče. 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 - Primarno zdravstvo 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

0117001 - Zdravstveni dom Radeče 
Vrednost: 52.530 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo:   sredstva za tekoče transfere v JZ - izdatki za blago in storitve (gre za vzdrževanje ZD),           

-sredstva za nabavo medicinske opreme,                                                                                

 - predvsem pa v letu 2011 investicijsko vzdrževanje in izboljšava - objekt ZD,                          

- sredstva za investicijsko vzdrževanje prostora in opreme ZD 

0117002 - Zdravstveni dom - kadrovanje 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za morebitne izdatke v zvezi z zaposlitvijo novih zdravstvenih delavcev. 



 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

0117004 - Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov 
Vrednost: 60.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP Občina Radeče 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 

0117005 - Mrliško ogledna služba 
Vrednost: 5.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva 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. 

  

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

0118001 - Kulturni in sakralni spomeniki 
Vrednost: 17.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP Občina Radeče načrtuje sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov kulturne dediščine. 

0118004 - Obnova starega mestnega jedra 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP Občina Radeče načrtuje sredstva za pripravo ustreznih projektov za prijave na razpise za sofinanciranje. Za 
projekt Posavska špajza oz. Radeška tržnica so bile opravljene meritve za statiko, geodetske meritve, geomehansko 
poročilo in projekt za rušitev obstoječega objekta na Starograjski ulici. 



 

1803 - Programi v kulturi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

0118002 - Knjižnica Radeče 
Vrednost: 80.636 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP Občina Radeče načrtuje 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. 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

0118011 - Delovanje kulturnih društev 
Vrednost: 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP Občina Radeče načrtuje sredstva za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev. Izvajalci kulturnih programov so 
izbrani na osnovi javnega razpisa v skladu z merili in kriteriji po pravilniku za financiranje in sofinanciranje kulturnih 
programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Radeče. 

 

0118012 - Kulturne prireditve 
Vrednost: 18.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP Občina Radeče načrtuje sredstva za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev za izvedbo kulturnih prireditev. 
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. 

0118013 - Sofinanciranje dejavnosti JSKD 
Vrednost: 2.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP Občina Radeče načrtuje sredstva za sofinanciranje dejavnosti javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - 
območna izpostava Laško, na osnovi podpisane pogodbe. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

0118015 - Drugi programi v kulturi 
Vrednost: 17.550 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP Občina Radeče načrtuje sredstva za sofinanciranje drugih programov v kulturi in za pokrivanje dela plač 
zaposlenih na KTRC Radeče. 



 

 

0118018 - Dom kulture 
Vrednost: 29.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP Občina Radeče načrtuje sredstva za tekoče vzdrževanje Doma kulture, za tekoče transfere KTRC - za izdatke za 
blago in storitve, za nabavo nekaj pohištva, predvsem pa za nadaljevanje rekonstrukcije in adaptacije kulturnega doma. 
Upamo tudi na uspešno kandidiranje na razpisu Ministrstva za kulturo. 

0118022 - Dom PORP 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP Občina Radeče načrtuje sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje Doma PORP. 

0118024 - Invest.transfer neprofitnim organizacijam 
Vrednost: 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP Občina Radeče načrtuje sredstva za investicijske transfere neprofitnim organizacijam s področja kulture. 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 

0118005 - Zbornik ob 70. letnici izgnancev 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP Občina Radeče načrtuje sredstva za pripravo Zbornika ob 70. letnici izgnancev. 

0118006 - Muzej Brestanica - sofinanciranje 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP Občina Radeče načrtuje sredstva za sofinanciranje obnove hlevov na gradu Brestanica, kjer je muzej izgnanstva. 

0118025 - Sofinanciranje programov veteranskih društev 
Vrednost: 4.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP Občina Radeče načrtuje sredstva za sofinanciranje delovanja programov veteranskih društev (npr. ZZB, društvo 
izgnancev). 

0118026 - Vzdrževanje spominskih obeležij 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP Občina Radeče načrtuje sredstva za vzdrževanje spominskih obeležij, za kar je zadolžena JP Komunala Radeče. 



1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

0118028 - Izpopolnjevanje strokovnih kadrov - šport 
Vrednost: 3.366 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za sofinanciranje 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. 

0118029 - 80-urni ŠP rekreativni programi 
Vrednost: 15.060 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev športnih programov, ki bodo izbrani na osnovi letnega 
programa športa in javnega razpisa. Izbrani programi izvajalcev se sofinancirajo iz občinskega proračuna v skladu s 
Pravilnikom za vrednotenje programov športa v Občini Radeče. 

0118030 - Športno rekreativne prireditve 
Vrednost: 10.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za sofinanciranje 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. 

0118031 - Program Zlati sonček, Krpan 
Vrednost: 3.060 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za sofinanciranje 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. 

0118032 - 40-urni program - predšolski otroci 
Vrednost: 1.224 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za sofinanciranje 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. 

0118033 - 80-urni program - šolski otroci 
Vrednost: 20.910 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za sofinanciranje 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. 



 

 

0118034 - šolska športna tekmovanja 
Vrednost: 3.162 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za sofinanciranje 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. 

0118035 - Tekoče vzdrževanje in upravljanje športnih objektov 
Vrednost: 103.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za tekoče vzdrževanje in upravljanje športnih objektov. Vključuje sredstva za delovanje 
objekta Športne dvorane, nogometnega igrišča oz. stadiona, bazena in smučišča Magolnik. Del sredstev je namenjen za 
plače zaposlenih na KTRC Radeče, del pa za pokrivanje izdatkov za blago in storitve. 

0118039 - Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 
Vrednost: 77.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje na športnih objektih (bazen, športna igrišča, 
stadion, športna dvorana, Magolnik). Poleti 2011 je do tal pogorel objekt nad tenis igriščema, t.i. tenis hišica. V proračunu 
za leti 2011 in 2012 tega seveda nismo mogli predvideti, zato so bila v njem zagotovljena le sredstva v višini, kot bi 
zadoščala za različna vzdrževalna dela. Ker na mestu starega objekta ni bilo moč postaviti nadomestnega objekta, je bilo 
potrebno pridobiti projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje, v letu 2012 pa so bila izvedena skoraj vsa potrebna 
gradbena dela. Ustrezna sredstva se zagotovijo v okviru rebalansa z zmanjšanjem drugih investicij. 

18059002 - Programi za mladino 

0118052 - DPM 
Vrednost: 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za sofinanciranje programov Društva prijateljev mladine in sofinanciranja daril otrokom ob 
prihodu dedka Mraza.  

0118053 - Sofinanciranje letovanja 
Vrednost: 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za sofinanciranje letovanja za otroke socialno šibkih družin in za sofinanciranje letovanja 
varovancem VDC. 

 

0118054 - Delovanje mladinskega centra 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za delovanje mladinskega centra. Predvidena so sredstva za splošni material in storitve in 
tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. 

 



19 - IZOBRAŽEVANJE 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 - Vrtci 

0119001 - Predšolska vzgoja 
Vrednost: 477.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje obveznosti Občine Radeče na podlagi zakona. Občina je 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. V letu 2012 je bil 
odprt nov oddelek, zato so sredstva na tej PP bila planirana prenizko. Ustrezni viri so bili zagotovljeni s prerazporeditvijo 
iz domicila kot tudi iz tekoče proračunske rezervacije. 

0119006 - Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih 
Vrednost: 6.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje obveznosti Občine Radeče za investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih. Glede na to da 
načrtujemo izgradnjo novega Vrtca Čira Čara, je postavka samo ohranjena za nujne primere - vzdrževalna dela. 

0119007 - Vrtec Čira Čara Radeče 
Vrednost: 1.615.198 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje obveznosti Občine Radeče za izvedbo nove investicije - izgradnjo novega vrtca Čira Čara. Gradnja 
vrtca Čira Čara Radeče je potekala v skladu z načrti in je bila končana skladno s terminskimi in finančnimi pričakovanji. 
Zaradi dokaj poznega pričetka del je prišlo do prerazporeditve sredstev znotraj proračunskih let 2011 in 2012 na način, da 
je bila večina računov plačanih v letu 2012. 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 - Osnovno šolstvo 

0119009 - Osnovna šola 
Vrednost: 180.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje na podlagi zakonskih predpisov, da občine osnovnim šolam iz občinskega proračuna zagotavljajo 
sredstva za pokritje stroškov jutranjega varstva, logopeda, 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 
državnihtekmovanjučencev. 
Prav tako se zagotavljajo sredstva za 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. Z 
ustreznimi medsebojnimi prerazporeditvami v okviru PP so bila zagotovljena ustrezna sredstva. 



 

0119019 - Investicije in investicijsko vzdrževanje - OŠ 
Vrednost: 38.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje obveznosti Občine Radeče za investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ. Glede na to, da se načrtuje 
rekonstrukcija kuhinje in jedilnice OŠ, je postavka načrtovana v manjšem obsegu kot pretekla leta. 

0119021 - Osnovna šola za otroke s posebnimi potrebami 
Vrednost: 2.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje obveznosti Občine Radeče za otroke s posebnimi potrebami. 

0119037 - Rekonstrukcija kuhinje in jedilnice OŠ 
Vrednost: 569.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za rekonstrukcijo kuhinje in jedilnice OŠ Marjana Nemca Radeče. Rekonstrukcija kuhinje in 
jedilnice OŠ Radeče je potekala v skladu z načrti in je bila končana skladno s terminskimi in finančnimi pričakovanji. 
Zaradi dokaj poznega pričetka del je prišlo do prerazporeditve sredstev znotraj proračunskih let 2011 in 2012 na način, da 
je bila večina računov plačanih v letu 2012. 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

0119022 - Glasbena šola Radeče 
Vrednost: 13.463 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP Občina Radeče načrtuje sofinanciranje delovanja Glasbene šole Radeče glede na število oddelkov, števila 
učencev in števila učiteljev. 

 

0119027 - Investicije in investicijsko vzdrževanje - GŠ 
Vrednost: 13.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje obveznosti Občine Radeče za investicije in investicijsko vzdrževanje v glasbeni šoli. Glede na to, 
da so bili prostori urejeni v preteklih letih, je postavka manjša kot pretekla leta. 

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 

0119018 - Nadstandardni program Glasbena šola 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje obveznosti Občine Radeče za nadstandardni program glasbene šole (solo petje, električna kitara), kar 
ga ne sofinancira Ministrstvo za šolstvo. 

0119028 - Izobraževanje učiteljev v glasbeni šoli 
Vrednost: 1.630 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za izobraževanje učiteljev Glasbene šole. 



1905 - Drugi izobraževalni programi 

19059001 - Izobraževanje odraslih 

0119029 - Izobraževanje odraslih 
Vrednost: 3.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se sredstva načrtujejo za izobraževanje odraslih predvsem v programih vse življenjskega učenja (razna 
predavanja). 

19059002 - Druge oblike izobraževanja 

0119030 - Izobraževanje ostalo 
Vrednost: 3.550 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se sredstva načrtujejo za sofinanciranje nadstandardnih programov kot so razne poletne šole ter sredstva za 
izobraževanje v kmetijstvu - sofinanciranje na podlagi razpisa. 

1906 - Pomoči šolajočim 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

0119031 - Pomoč socialno šibkim učencem 
Vrednost: 3.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za pomoč socialno šibkim učencem za sofinanciranje malic, izlete, ekskurzije,  kosil ter 
šole v naravi. 

0119032 - Prevozi učencev 
Vrednost: 144.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP Občina Radeče v skladu z zakonom načrtuje sredstva prevoze učencem oddaljenim od šole več kot 4 kilometre 
oziroma prevoze na nevarnih poteh.  

0119034 - Nagrade za izjemne dosežke - osnovno šolstvo 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje nagrade za izjemne dosežke na nivoju osnovne šole. 

 

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu 

0119035 - Nagrade za izjemne dosežke - srednje šolstvo 
Vrednost: 5.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje nagrade za izjemne dosežke na nivoju srednje šole. 



19069003 - Štipendije 

0119038 - Posavska štipendijska shema 
Vrednost: 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje obveznosti ob predvideni vključitvi v Posavsko štipendijsko shemo. 

19069004 - Študijske pomoči 

0119036 - Nagrade za izjemne dosežke - višje, visoko šolstvo 
Vrednost: 5.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje nagrade za izjemne dosežke na nivoju višjega in visokega šolstva. 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2002 - Varstvo otrok in družine 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

0120015 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok 
Vrednost: 4.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za darila novorojencem. V preteklih letih je ta PP bila vključena pri "Izvedbi protokolarnih 
obveznosti". 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

0120001 - družinski pomočnik 
Vrednost: 29.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za stroške družinskega pomočnika (v letu 2012 so bili trije). Potrebna sredstva so presegla 
planirano višino, zato je bila potrebna prerazporeditev v višini 3.000€. 

 

0120002 - Oskrbni stroški invalidov v zavodih 
Vrednost: 46.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za oskrbne stroške invalidov v zavodih. 

0120013 - Odprava arhitekturnih ovir za invalide 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za odpravo arhitekturnih ovir za invalide. 



 

20049003 - Socialno varstvo starih 

0120003 - Oskrbni stroški starejših v zavodih 
Vrednost: 57.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za oskrbne stroške starejših v zavodih. Potrebna sredstva so bila višja od planiranih, zato je 
bila potrebna prerazporeditev v višini 7.000€. 

 

0120004 - Pomoč družinam na domu 
Vrednost: 51.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za doplačilo storitve "pomoč družini na domu", za izvajanje katere je pooblaščen CSD 
Laško.  Potrebna sredstva so bila nižja od planiranih, zato se je del sredstev v višini 7.000€ prerazporedil.  

  

  

0120014 - Dom starejših občanov 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za pridobitev projektne dokumentacije in novogradnjo doma starejših občanov. Postavka se 
ohranja zaradi možnosti prijave na ustrezen razpis. 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

0120006 - Subvencija stanarin 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za subvencijo stanarin. Potrebna sredstva so bila nižja od planiranih, zato se je del sredstev v 
višini 6.000€ prerazporedil.  

  

  

0120007 - Pogrebni stroški socialno ogroženih 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za pogrebne stroške socialno ogroženih. 

 

0120011 - Denarna socialna pomoč 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za enkratno denarno socialno pomoč našim občanom. Potrebna sredstva so bila višja od 
planiranih, zato je bila potrebna prerazporeditev v višini 10.000€. 



20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

0120008 - Sofinanciranje OORK 
Vrednost: 12.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za sofinanciranje dejavnosti Območne organizacije Rdečega križa Laško. 

Na novo se sofinancira 25% dež zaposlenega. 

 

0120009 - Humanitarna dejavnost 
Vrednost: 6.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za humanitarno dejavnost, sredstva se razdelijo na osnovi razpisa. 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

0122002 - Odplačilo obresti od dolg. kredita 
Vrednost: 60.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov. 

0122003 - Obresti od kratkoročnih kreditov 
Vrednost: 17.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za plačilo obresti od kratkoročnih kreditov. 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 

23029001 - Rezerva občine 

0123011 - Rezerva občine 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za oblikovanje rezerve občine. Sredstva se uporabijo za odpravo nesreč. 



23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

0123012 - Odprava posledic na GJI na lokalni ravni 
Vrednost: 60.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za odpravo posledic na GJI na lokalni ravni (ceste, vodovodi). 

 

0123014 - Sanacija plazov 
Vrednost: 45.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za odpravo sanacije plazov. 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

0123005 - Tekoča proračunska rezerva 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za plačilo nepričakovanih obveznosti ali obveznosti načrtovanih v premajhni višini. V letu 
2012 se je 8.000€ prerazporedilo na elektronske storitve - programska oprema, 16.000€ pa za dotacijo vrtcu Radeče. 

03 - KS RADEČE 
Vrednost: 8.621 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

0306002 - KS Radeče 
Vrednost: 7.121 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za delovanje KS Radeče. Glavnina sredstev se porabi za sofinanciranje investicij v kraju - 
ceste. 

 

0306009 - KS Radeče - zimska služba 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za stroške zimske službe v KS Radeče. 



 

04 - KS JAGNJENICA 
Vrednost: 8.709 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

0406001 - KS Jagnjenica 
Vrednost: 7.209 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za delovanje KS Jagnjenica. Ustrezna sredstva so bila zagotovljena na osnovi 
prerazporeditev. 

0406009 - KS Jagnjenica - zimska služba 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za stroške zimske službe v KS Jagnjenica. 

05 - KS SVIBNO 
Vrednost: 29.976 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

0506003 - KS Svibno 
Vrednost: 10.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za delovanje KS Svibno. Ustrezna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami. 
Glavnina investicijskega vzdrževanja predstavlja sofinanciranje opravljenih del na cestah. 

 

0506005 - KS Svibno - pokopališče 
Vrednost: 3.226 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za delovanje obratovanje pokopališča v KS Svibno. Glede na to, da ni bilo pogojev za nakup 
dela zemljišča za pokopališče, so se ta sredstva prerazporedila. 



 

0506009 - KS Svibno - zimska služba 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za stroške zimske službe v KS Svibno. 

 

0506010 - KS Svibno - večnamenski objekt 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za delovanje investicijsko vzdrževanje večnamenskega objekta v KS Svibno. 

 

06 - KS VRHOVO 
Vrednost: 18.604 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

0606004 - KS Vrhovo 
Vrednost: 11.401 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za delovanje KS Vrhovo. Ustrezna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami. 
Predvsem gre za obveznosti iz sodnih postopkov - ureditev lastninskim razmerij za prostore KS Vrhovo. 

 

0606006 - KS Vrhovo - pokopališče 
Vrednost: 5.703 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za delovanje obratovanje pokopališča v KS Vrhovo. 

 

0606009 - KS Vrhovo - zimska služba 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za stroške zimske službe v KS Vrhovo. 



 

 

07 - OBČINSKI SVET 
Vrednost: 54.100 € 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

0701001 - Delo občinskega sveta in odborov 
Vrednost: 24.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za redno delo občinskega sveta, odborov ter komisij - za materialne stroške in sejnine. 

 

0701002 - Politične stranke 
Vrednost: 6.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za financiranje političnih strank. 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

0701003 - Volitve 
Vrednost: 23.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se je načrtovalo le 1.500€. V letu 2012 so bile v Občini Radeče izvedene nadomestne volitve župana, zato so se 
potrebna sredstva v višini 21.500€ zagotovila v okviru rebalansa. 

08 - NADZORNI ODBOR 
Vrednost: 7.500 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0203 - Fiskalni nadzor 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

0802001 - Nadzorni odbor 
Vrednost: 7.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za redno delo nadzornega odbora - za materialne stroške in sejnine. 



09 - ŽUPAN 
Vrednost: 168.600 € 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

0901001 - Plače za delo po pogodbi in nadomestila - župan in podžupan 
Vrednost: 35.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana in podžupanje in eventuelno 
stroški prevoza v državi. 

0901003 - Informiranje 
Vrednost: 17.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za informiranje o dejavnosti v Občini Radeče, in sicer preko stroškov oglaševalskih storitev 
(Posavski obzornik, Radio Kum, CATV) in objav v Uradnem listu. 

0901004 - Reprezentanca 
Vrednost: 23.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za reprezentanco, in sicer: sredstva za pogostitve, splošni material in storitve, proslave, 
sprejeme in protokole ter tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam. 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

0907001 - Civilna zaščita in reševanje 
Vrednost: 14.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za delovanje civilne zaščite in reševanja, predvsem v zvezi z izobraževanjem, stroški 
intervencij in nabavo opreme. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

0907010 - Protipožarna varnost 
Vrednost: 78.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za dejavnost Gasilske zveze Radeče, v okviru katere delujejo štiri prostovoljna gasilska 
društva in poklicno jedro. V letu 2012 je bila predvidena nabava gasilskega vozila in nabava opreme po seznamu GZ 
Radeče. V letu 2012 se je nabavilo novo kombi vozilo GVM-1 za PGD Radeče. Ustrezna sredstva se zagotovijo s 
prerazporeditvijo iz Investicijskih transferov neprofitnim organizacijam na gasilski avto. 



B - Račun finančnih terjatev in naložb 

01 - UPRAVA 
Vrednost: 10.000 € 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROV IN 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

0112004 - Lokalni energetski koncept Občine Radeče 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP je pripravljena za morebitne priložnosti ob pričetku izvajanja aktivnosti energetske varčnosti. 

 

 

C - Račun financiranja 

01 - UPRAVA 
Vrednost: 260.000 € 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

0122001 - Odplačilo dolgoročnega kredita 
Vrednost: 260.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za odplačilo dolgoročnega kredita. Občina Radeče ima na osnovi že sklenjenih kreditnih 
pogodb iz leta 2009 obveznost odplačila glavnice v višini 10.697,68 € mesečno oziroma 117.674,48 € za celo leto 2011. 
Enake obveznosti so še v letu 2012 in 2013. Skupaj lahko torej odplačamo v enem letu 260.000 € glavnice. 

 



 


