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1. SPLOŠNI DEL 
A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prihodki prora čuna 

70 - DAVČNI PRIHODKI 

700 - Davki na dohodek in dobiček 
Med davke na dohodek in dobiček sodi dohodnina- odstopljeni vir občinam. Po izračunih Ministrstva za finance bo 
občina v letu 2011 prejela 2.623.358 € prihodkov iz dohodnine, kar je za 0,16 % manj kot v letu 2010 in predstavlja 
38 % vseh prihodkov. Občina Radeče z prihodki iz dohodnine ne zagotovi primerne porabe, zato ji pripada finančna 
izravnava v višini 22.892 €. 

PP 2011 = 4.599 preb. x 554,50 € x 1,037686 = 2.646.250 € 
(PP 2011 = št. preb. x povprečnina x korekcijski koef. letni obseg PP) 

2.646.250 = 2.623.358 € dohodnine + 22.892 € finančne izravnave 
 
Višina povprečnine je določena s 42. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2011 in 2012 (ZIPRS 
1112) (Uradni list RS 96/2010). 

 

703 - Davki na premoženje 
Z davki na premoženje bo občina v letu 2011 predvidoma zbrala 225.000 € prihodkov, kar je več kot v letu 2010, ti 
prihodki pa predstavljajo 3 % prihodkov BPO: 
iz naslova davkov na nepremičnine se načrtuje 138.500 € prihodkov, znotraj te skupine davkov pa predstavlja 
največji davčni prihodek nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (130.000 €). Ocena teh prihodkov izhaja iz 
odmernih odločb za leto 2010. Razliko v višini 8.500 € bo občina predvidoma zbrala iz naslova davkov od 
premoženja stavb in prostorov za počitek in rekreacijo: 
davki na premičnine (davek na plovila) - načrtuje se 1.500 € prihodkov; 
davki na dediščine in darila - načrtuje se 25.000 €; 
davki na promet nepremičnin in finančno premoženje - načrtuje se 60.000 €; 

V letu 2012 so davki na premoženje ocenjeni na 224.100 €. 

 

704 - Domači davki na blago in storitve 
Z domačimi davki na blago in storitve bo Občina Radeče v letu 2011 zbrala 397.000 € prihodkov, kar predstavlja 6  
%. 
davki na posebne storitve -  davke na dobitke od iger na srečo občina načrtuje 5.000 evrov 
prihodkov, 
drugi davki na uporabo blaga in storitev:  
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 300.000 €, 
zavezanci pa so poleg JPK Radeče še gospodarske družbe za industrijske odplake, npr. Radeče papir in nekateri 
drugi manjši. V letu 2011 načrtujemo za 100.000 € več v primerjavi z letom 2012 zaradi zaostale obveznosti RP za 
leto 2009. 
- občinske komunalne takse v višini 52.000 €, 
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 10.000 €, 
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 30.000 €( po 
odločbi ARSA; zavezanec: CEROZ d.o.o.), 
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71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
S prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja bo občina v letu 2011 predvidoma zbrala 681.997 €, 
kar predstavlja 10 %. V okviru teh prihodkov se evidentirajo: 
- prihodki od obresti - načrtuje se 2.000 € prihodkov; 
- prihodki od premoženja se načrtujejo v višini 477.000 €, od tega: 
- najemnine od oddaje poslovnih prostorov se načrtujejo v višini 40.000 €,                            

- prihodki od najemnin za stanovanja - v višini 70.000 €, 
- prihodki od drugih najemnin (panoji, zakup parcel) v višini 6.000 €,                                     

 - za najem javne infrastrukture JPK Radeče 102.500 € in za najem javne infrastrukture CEROZ-u 10.000 €; 
-prihodki iz naslova podeljenih koncesij se načrtujejo v višini 233.500 €,od tega: 
HE Vrhovo 200.000, HE Boštanj 30.000 €, ostali 1.000 €, zamudne obresti 2.000 € ter koncesija za lovstvo 
500 €;                                                                                                  

 -kupnine  od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu se načrtujejo v višini 10.000 €;     

  - drugi prihodki od premoženja v višini 5.000 € 

  

 

711 - Takse in pristojbine 
Med takse in pristojbine sodijo upravne takse. S taksami in pristojbinami bo občina v letu 2011 predvidoma zbrala 
2.000 €. 

712 - Globe in druge denarne kazni 
Med globe in denarne kazni sodijo globe za prekrške. Načrtujemo prihodke preko skupnega prekrškovnega organa v 
višini 20.000 €.    

 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora se načrtuje v višini 1.000 €. 

 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Prihodki od prodaje blaga in storitev so v letu 2011 predvideni v višini 5.000 € in 4.300 € iz naslova grobnin v KS 
Vrhovo in KS Svibno. 

714 - Drugi nedavčni prihodki 
Z drugimi nedavčnimi prihodki bo občina v letu 2011 zbrala 170.397 € prihodkov. V okviru BPO predstavljajo ti 
prihodki 2 % prihodkov. Med temi prihodki se evidentirajo: 
- sofinanciranje investicij (JZ Zdravstveni dom) v višini 2.160 €,                                              

 - prihodki od komunalnih prispevkov v višini 100.000 €,                                                

 - doplačila občanov za vodovod 10.000 € in za ceste v višini 10.000 €  
 - prispevki občanov za doplačilo domske oskrbe se načrtuje v višini 30.000 €,                        

 - drugi nedavčni prihodki se načrtujejo v višini 10.000 €. 

 

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
Kapitalski prihodki so predvideni iz naslova prodaje poslovnih objektov, prodaje stanovanj  in prodaje zgradb in 
drugih prostorov - glej specifikacijo v programu prodaje premoženja. V letu 2011 Občina Radeče namerava 
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nabaviti novo vozilo za lastne potrebe, 10 let staro Vitaro Suzuki pa namerava prodati, zato se načrtuje prihodek iz 
tega naslova v višini 5.000 €. 

 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
Prihodki od prodaje zemljišč se delijo na kmetijska in stavbna zemljišča.  Glej specifikacijo v programu prodaje 
premoženja. 

 

73 - PREJETE DONACIJE 

730 - Prejete donacije iz domačih virov 
V proračunu 2011 načrtujemo 10.000 € donacij. 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinan čnih institucij 
-Občina Radeče bo v letu 2011 prejela sredstva finančne izravnave v višini 22.892 €.              

 -Požarna taksa se načrtuje v višini 7.500 €.                                                                              

-Sredstva iz državnega proračuna za investicije: Občina Radeče se bo prijavila na možne razpise državnih sredstev 
za investicije. Predvidena skupna višina 666.877 € (Ministrstvo za kulturo - obnova kulturnega doma, Ministrstvo za 
šolstvo - rekonstrukcija kuhinje in jedilnice OŠ Radeče, Ministrstvo za zdravje - sofinanciranje investicij v 
ZD Radeče, 23. člen ZFO-1 za sofinanciranje cest, sredstva za odpravo posledic po neurju). 

 

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturne sklade             

-Občina Radeče načrtuje izgradnjo TRC SAVUS in iz tega naslova priliv v višini 325.758 €.    

 -Občina Radeče načrtuje izgradnjo večnamenskega objekta Jagnjenica, iz tega naslova načrtujemo priliv v višini 
72.000 €.                                                                                           

-Občina Radeče načrtuje izgradnjo novega Vrtca Čira Čara, iz tega naslova načrtujemo priliv v višini 396.058 €.   

                                                                                                                                               

-Občina Radeče načrtuje izgradnjo centralne čistilne naprave, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za 
kohezijsko politiko se  v letu 2011 načrtuje 243.796 €.                     

-Občina Radeče načrtuje izgradnjo hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Jagnjenica, iz državnega proračuna 
iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko se  v letu 2011 načrtuje 19.815 €.                      

 

 

78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 

787 - Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 
Občina Radeče načrtuje prejeta sredstva od drugih evropskih institucij v višini 50.000 €. 
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Odhodki prora čuna 

40 - TEKOČI ODHODKI 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Občina Radeče planira plače in druge izdatke zaposlenim v skladu z uredbo in sprejetim kadrovskim načrtom. V letu 
2011 je predvideno eno izplačilo za 10 let delovne dobe, v letu 2012 pa eno plačilo za 30 let. 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Občina Radeče načrtuje obračun in plačilo vseh zakonskih prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenih. 

402 - Izdatki za blago in storitve 
Izdatki za blago in storitve so izdatki, ki omogočajo delovanje občine (pisarniški in splošni material in storitve, 
energija, komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za prevoze, tekoče vzdrževanje, najemnine - 
pokopališče, drugi operativni odhodki.  

 

403 - Plačila domačih obresti 
Plačila domačih obresti so v letu 2011 predvidena od kratkoročnih kreditov v višini 15.300 € in obresti od 
dolgoročnih kreditov v višini 40.800 €, v letu 2012 se predvideva višji znesek zaradi novih zadolžitev. 

409 - Rezerve 
Občina oblikuje: 

-splošno proračunsko rezervacijo - za nepredvidene odhodke med letom (25.000 €),             

  -proračunsko rezervo za odpravo nesreč (12.000 €),                                                              

-oblikovanje rezervnega stanovanjskega sklada - KS Svibno (511 €). 

 

 

41 - TEKOČI TRANSFERI 

410 - Subvencije 
Zaradi prenosa GJI iz JPK na Občino Radeče so v letu 2011 in 2012 v proračun vključene subvencije cen JPK, ker 
je občina dolžna subvencionirati ceno omrežnine največ do višine 50% cen, kar se v skladu s pogodbo ugotovi po 
zaključenem letu. Načrtuje se 37.300 € subvencija za vodo in 2.200 € subvencija za odpadke.  

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Transferi posameznikom in gospodinjstvom (od prevozov učencev, oskrbnih stroškov invalidov, starejših v zavodih, 
subvencije stanarin, družinskega pomočnika, vrtec, kmetijstvo).  

 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (društva) omogočajo raznolikost uspešnega delovanja v kraju - 
kultura, šport, prireditve. 

413 - Drugi tekoči domači transferi 
Drugi tekoči domači transferi: 
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- tekoče transferi občinam - za delovanje občinskega prekrškovnega organa                            

- zdravstveno zavarovanje občanov                                                                                          

- sofinanciranje dejavnosti JSKD Laško (kultura)                                                                    

 - tekoči transferi v javne zavode - tako za sofinanciranje plač kot izdatkov za blago in storitve  (za OŠ Marjana 
Nemca Radeče, za KTRC, za glasbeno šolo, za knjižnico in za druge javne zavode, ki pokrivajo področje delovanja 
Občine Radeče).                                                       

- tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (sem sodi JP Komunala 
Radeče in nekateri drugi). 

  

 

 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Investicijski odhodki so:                                                                                                           

- nakup prevoznih sredstev: Občina Radeče v letu 2011 načrtuje zamenjavo 10 let stare Vitare 
Suzuki.                                                                                                                                   

 - nakup opreme: Občina Radeče v letu 2011 in 2012 načrtuje nakup opreme za upravo (ovalna miza, stoli, 
računalnike in programsko opremo, strežnik, oprema za otroška igrišča in za zaščito in reševanje).  
-nakup drugih osnovnih sredstev: ekološki otoki 
- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: Občina Radeče načrtuje dokončanje Titove ulice, Vrtec Čira Čara, 
večnamenski objekt Jagnjenica, cestna razsvetljava, 
vodovodi,...                                                                                                                             

- nakup zemljišč: po specifikaciji - za potrebe prostorskega razvoja Občine Radeče.                 

- projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: za sanacijo plazov, za vse potrebe za nove investicije, 
za ceste, ... 

 

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 

431 - Investicijski transferi pravnim in fizi čnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 
Investicijski transferi v letu 2011 so predvideni za neprofitne organizacije (društva, GZ).        

V prejšnjih letih so bili še investicijski transfer javnim podjetjem, kar po novi zakonodaji ni več ustrezno, ker je 
lastnih gospodarske javne infrastrukture občina sama. 

 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Investicijski transferi občinam:  

V letu 2011 je investitor II. faze izgradnje regijske deponije Unično Občina Hrastnik, ki vodi celotno investicijo in 
koordinira med državo in ostalimi občinami (Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Litija, Radeče). 

Investicijski transferi javnim zavodom: 

Občina Radeče zagotavlja sredstva za vzdrževanje prostora in opreme svojim zavodom: OŠ, vrtcu, GŠ, knjižnici in 
ZD. 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 

751 - Prodaja kapitalskih deležev 
Občina Radeče načrtuje morebitno prodajo vrednostnih papirjev (delnice Banke Celje, Zavarovalnice Triglav). 

 

 

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 

441 - Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 
Konto povečanja kapitalskih deležev je potreben ob morebitni priložnosti za sodelovanje v aktivnostih za izvajanje 
energetske varčnosti. 
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C - Račun financiranja 

50 - ZADOLŽEVANJE 

500 - Domače zadolževanje 
Za pokrivanje financiranja izgradnje večjih investicij se v proračunu načrtuje dolgoročna zadolžitev v višini 
1.450.000 €. 

 

 

55 - ODPLAČILA DOLGA 

550 - Odplačila domačega dolga 
Občina Radeče načrtuje odplačilo dolgoročnih kreditov v zakonski višini, to je 260.000 €. Trenutne obveznosti po 
že sklenjenih pogodbah pa  za leto 2011 znašajo 10.697,68 € mesečno oziroma 117.674,48 € letno (enako za  2011, 
2012 in 2013). 
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2. POSEBNI DEL 

Obrazložitev PPP, GPR in PPR 

A - Bilanca odhodkov 

01 - POLITIČNI SISTEM 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih 
organov (občinski svet, župan, podžupan). 
Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer: 
.. 0101 Politični sistem. 

0101 - Politični sistem 
Opis glavnega programa 

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij 
političnega sistema: 
- občinskega sveta, 
- župana in podžupanov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
.. 01019001 Dejavnost občinskega sveta, 
.. 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov, 
.. 01019003 Dejavnost župana in podžupanov, 
.. 01019004 Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih pravic. 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 
Opis podprograma 

Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno 
opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi 
občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. ustava Republike Slovenije 

.. zakon o lokalnih volitvah 

.. zakon o referendumu in ljudski iniciativi 

.. zakon o samoprispevku 

.. zakon o volilni kampanji 

.. zakon o političnih strankah 

.. zakon o lokalni samoupravi 

.. zakon o javnih uslužbencih 

.. zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

.. zakon o lokalni samoupravi 

.. zakon o enakih možnostih žensk in moških 
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01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
Opis podprograma 

Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov 
in župana, volitve v ožje dele občin, izvedba referendumov (na primer 
samoprispevek) 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. ustava Republike Slovenije 

.. zakon o lokalnih volitvah 

.. zakon o referendumu in ljudski iniciativi 

.. zakon o samoprispevku 

.. zakon o volilni kampanji 

.. zakon o političnih strankah 

.. zakon o lokalni samoupravi 

.. zakon o javnih uslužbencih 

.. zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

.. zakon o lokalni samoupravi 

.. zakon o enakih možnostih žensk in moških 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 
Opis podprograma 

Dejavnost župana in podžupanov: plače poklicnih funkcionarjev in 
nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški 
reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava 
informacij v medijih) 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. ustava Republike Slovenije 

.. zakon o lokalnih volitvah 

.. zakon o referendumu in ljudski iniciativi 

.. zakon o samoprispevku 

.. zakon o volilni kampanji 

.. zakon o političnih strankah 

.. zakon o lokalni samoupravi 

.. zakon o javnih uslužbencih 

.. zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

.. zakon o lokalni samoupravi 

.. zakon o enakih možnostih žensk in moških 

 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Podro.je porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje 
finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju 
zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega 
odbora občine. 
Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema dva 
glavna programa, in sicer: 
.. 0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 
.. 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, 
.. 0203 Fiskalni nadzor. 
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0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 
Opis glavnega programa 

Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje 
stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih 
dajatev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
.. 002029001 Urejanje na področju fiskalne politike. 

 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 
Opis podprograma 

Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in 
kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa provizija Uprave Republike 
Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih 
dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, 
ekoloških taks....), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča ipd, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o javnih financah 

.. zakon o pla.ilnem prometu 

.. zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne 
uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti 
.. zakon o lokalni samoupravi 

 

 

0203 - Fiskalni nadzor 
Opis glavnega programa 

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora 
občine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
- 02039001 Dejavnost nadzornega odbora. 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 
Opis podprograma 

Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje 
funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge 
nadzora..... 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o javnih financah 

.. zakon o pla.ilnem prometu 

.. zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne 
uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti 
.. zakon o lokalni samoupravi 
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE  
STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 04 . SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno 
opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. 
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE zajema naslednje glavne programe: 
.. 0401 Kadrovska uprava, 
.. 0402 Informatizacija uprave, 
.. 0403 Druge skupne administrativne službe. 

0402 - Informatizacija uprave 
Opis glavnega programa 

Glavni program 0402 Informatizacija uprave vključuje sredstva za vzpostavitev 
informacijske infrastrukture in za elektronske storitve. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
.. 04029001 Informacijska struktura, 
.. 04029002 Elektronske storitve. 

04029001 - Informacijska infrastruktura 
Opis podprograma 

Informacijska struktura: vzpostavitev e-občine infrastruktura 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o lokalni samoupravi 

.. zakon o javnih financah 

.. zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 

 

 

04029002 - Elektronske storitve 
Opis podprograma 

Elektronske storitve: vzpostavitev e-občine programska oprema 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o lokalni samoupravi 

.. zakon o javnih financah 

.. zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 

 

0403 - Druge skupne administrativne službe 
Opis glavnega programa 

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje 
javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in 
upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nana.ajo na ta glavni program, so: 
.. 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti, 
.. 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov, 
.. 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 
Opis podprograma 

Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma 
ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, 
stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o lokalni samoupravi 

.. zakon o javnih financah 

.. zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 

 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
Opis podprograma 

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb 
in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče 
vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko 
vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti 
občine 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o lokalni samoupravi 

.. zakon o javnih financah 

.. zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 06 . LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov 
občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. 
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe: 
.. 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni, 
.. 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, 
.. 0603 Dejavnost občinske uprave. 

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

Opis glavnega programa 

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in 
lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov 
občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike 
povezovanja občin). 
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Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
.. 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter 
strokovna pomoč lokalnim organom in službam, 
.. 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti, 
.. 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti. 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 
Opis podprograma 

Nacionalno združenje lokalnih skupnosti: delovanje nevladnih 
institucij lokalne samouprave (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije) 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o lokalni samoupravi 

.. zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

.. stanovanjski zakon 

.. zakon o javnih uslužbencih 

.. zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

.. zakon o javnih financah 

 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 
Opis podprograma 

Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin 
(stanovanjska zbornica, delovanje regionalne razvojne agencije) 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o lokalni samoupravi 

.. zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

.. stanovanjski zakon 

.. zakon o javnih uslužbencih 

.. zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

.. zakon o javnih financah 

 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Opis glavnega programa 

Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
.. 06029001 Delovanje ožjih delov občin, 
.. 06029002 Delovanje zvez občin. 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 
Opis podprograma 

Delovanje ožjih delov občin: delovanje ožjih delov občin (stroški 
organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški) 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o lokalni samoupravi 

.. zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

.. stanovanjski zakon 

.. zakon o javnih uslužbencih 
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.. zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

.. zakon o javnih financah 

0603 - Dejavnost občinske uprave 
Opis glavnega programa 

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske 
uprave. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
.. 06039001 Administracija občinske uprave, 
.. 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave. 

06039001 - Administracija občinske uprave 
Opis podprograma 

Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, 
sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in 
stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov) 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o lokalni samoupravi 

.. zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

.. stanovanjski zakon 

.. zakon o javnih uslužbencih 

.. zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

.. zakon o javnih financah 

 

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

Opis podprograma 

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne 
prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, 
nakup opreme, nakup prevoznih sredstev 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o lokalni samoupravi 

.. zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

.. stanovanjski zakon 

.. zakon o javnih uslužbencih 

.. zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

.. zakon o javnih financah 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 07 . OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne 
organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih 
nesreč. 
Področje porabe 07 . OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema 
naslednji glavni program: 
.. 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
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0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Opis glavnega programa 

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za 
izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred 
požarom. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
.. 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč, 
.. 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč. 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Opis podprograma 

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: organiziranje, 
opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za 
zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih 
organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in 
vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve 
prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

.. zakon o varstvu pred požarom 

.. zakon o gasilstvu 

 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Opis podprograma 

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega 
delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja 
društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti 
gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih 
domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), 
investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

.. zakon o varstvu pred požarom 

.. zakon o gasilstvu 

 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 08 . NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju 
prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 
Področje porabe 08 . NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naslednji glavni program: 
.. 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost. 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 
Opis glavnega programa 

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje 
prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
.. 08029001 Prometna varnost, 
.. 08029002 Notranja varnost. 

08029001 - Prometna varnost 
Opis podprograma 

Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan....) 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o varnosti cestnega prometa 

.. zakon o policiji 

.. zakon o lokalni samoupravi 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje 
programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in šiviljstva, razvoj podeželja 
in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. 
Področje porabe 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema naslednje 
glavne programe: 
.. 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva, 
.. 1103 Splošne storitve v kmetijstvu, 
.. 1104 Gozdarstvo, 
.. 1105 Ribištvo. 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 
Opis glavnega programa 

Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za 
strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih 
območij. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
.. 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu, 
.. 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij, 
.. 11029003 Zemljiške operacije, 
.. 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga. 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
Opis podprograma 

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za 
prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske 
proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (na 
primer: subvencioniranje obrestne mere idr.) 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o kmetijstvu 

.. zakon o kmetijskih zemljiščih 

.. zakon o zaščiti živali 

.. zakon o gozdovih 

.. zakon o lokalni samoupravi 
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11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
Opis podprograma 

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi 
(infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na 
vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,....), 
podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze) 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o kmetijstvu 

.. zakon o kmetijskih zemljiščih 

.. zakon o zaščiti živali 

.. zakon o gozdovih 

.. zakon o lokalni samoupravi 

1104 - Gozdarstvo 
Opis glavnega programa 

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne 
infrastrukture. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
.. 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest. 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
Opis podprograma 

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in 
vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake) 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o kmetijstvu 

.. zakon o kmetijskih zemljiščih 

.. zakon o zaščiti živali 

.. zakon o gozdovih 

.. zakon o lokalni samoupravi 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri 
energije in oskrbe s toplotno energijo. 
Področje porabe 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
zajema naslednje glavne programe: 
.. 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije, 
.. 1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina, 
.. 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, 
.. 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije. 
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1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 
Opis glavnega programa 

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 
vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
.. 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 
Opis podprograma 

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: investicije v pridobivanje 
energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroški delovanja 
energetsko svetovalnih pisarn 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. energetski zakon 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke 
infrastrukture in vodne infrastrukture. 
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
zajema naslednje glavne programe: 
.. 1302 Cestni promet in infrastruktura, 
.. 1303 železniški promet in infrastruktura, 
.. 1304 Letalski promet in infrastruktura, 
.. 1305 Vodni promet in infrastruktura. 

 

 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in 
tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, 
urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih 
cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
.. 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, 
.. 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 
.. 13029003 Urejanje cestnega prometa, 
.. 13029004 Cestna razsvetljava, 
.. 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest, 
.. 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest. 
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13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče 
vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih 
poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne 
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje 
prometa - grbine) 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o javnih cestah 

.. zakon o varnosti cestnega prometa 

.. zakon o prevozih v cestnem prometu 

.. zakon o železniškem prometu 

.. zakon o varnosti v železniškem prometu 

.. pomorski zakonik 

.. zakon o plovbi po celinskih vodah 

.. zakon o letalstvu 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
Opis podprograma 

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in 
investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih 
poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, 
kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje 
prometa - grbine) 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o javnih cestah 

.. zakon o varnosti cestnega prometa 

.. zakon o prevozih v cestnem prometu 

.. zakon o železniškem prometu 

.. zakon o varnosti v železniškem prometu 

.. pomorski zakonik 

.. zakon o plovbi po celinskih vodah 

.. zakon o letalstvu 

 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 
Opis podprograma 

Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje 
parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in 
oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka 
prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, 
avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o javnih cestah 

.. zakon o varnosti cestnega prometa 

.. zakon o prevozih v cestnem prometu 

.. zakon o železniškem prometu 

.. zakon o varnosti v železniškem prometu 

.. pomorski zakonik 

.. zakon o plovbi po celinskih vodah 

.. zakon o letalstvu 
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13029004 - Cestna razsvetljava 
Opis podprograma 

Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne 
razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o javnih cestah 

.. zakon o varnosti cestnega prometa 

.. zakon o prevozih v cestnem prometu 

.. zakon o železniškem prometu 

.. zakon o varnosti v železniškem prometu 

.. pomorski zakonik 

.. zakon o plovbi po celinskih vodah 

.. zakon o letalstvu 

13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 
Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest: sofinanciranje 
tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, 
varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine) 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o javnih cestah 

.. zakon o varnosti cestnega prometa 

.. zakon o prevozih v cestnem prometu 

.. zakon o železniškem prometu 

.. zakon o varnosti v železniškem prometu 

.. pomorski zakonik 

.. zakon o plovbi po celinskih vodah 

.. zakon o letalstvu 

 

14 - GOSPODARSTVO 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva 
potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj 
turizma in gostinstva. 
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe: 
.. 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov, 
.. 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti, 
.. 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
Opis glavnega programa 

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za 
spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
.. 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 
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14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
Opis podprograma 

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in 
medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov 
oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega 
gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere 
idr), zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in 
drugih gospodarskih subjektih 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o razvoju malega gospodarstva 

.. zakon o spodbujanju razvoja turizma 

.. zakon o žičniških napravah za prevoz oseb 

.. zakon o lokalni samoupravi 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Opis glavnega programa 

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za 
promocijo občine in spodbujanje turizma. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
.. 14039001 Promocija občine, 
.. 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva. 

14039001 - Promocija občine 
Opis podprograma 

Promocija občine: promocijske prireditve (na primer: sodelovanje 
občine na sejmih), predstavitev kulturne dediščine -premične in nepremične- in 
naravne dediščine (razstave....) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, 
razglednice) 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o razvoju malega gospodarstva 

.. zakon o spodbujanju razvoja turizma 

.. zakon o žičniških napravah za prevoz oseb 

.. zakon o lokalni samoupravi 

 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
Opis podprograma 

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa 
turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za 
turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih 
vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in 
investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene, 
upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz 
oseb 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o razvoju malega gospodarstva 

.. zakon o spodbujanju razvoja turizma 

.. zakon o žičniških napravah za prevoz oseb 

.. zakon o lokalni samoupravi 
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge 
za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema 
naslednje glavne programe: 
.. 1501 Okoljevarstvene politike in splošše administrativne zadeve, 
.. 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor, 
.. 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov, 
.. 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave, 
.. 1506 Splošne okoljevarstvene storitve. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Nacionalni program varstva okolja 
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za Občino Radeče 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- izboljšanje stanja okolja 
- izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja 
- povečanje in izgradnja čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema 
naslednje glavne programe: 
- 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor, 
- 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov, 
- 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave, 
- 1506 Splošne okoljevarstvene storitve. 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
Opis glavnega programa 

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za 
zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem 
okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje 
odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v 
lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico 
do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem 
zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. 
Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, 
trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje 
posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih 
regeneracijskih sposobnosti, povečevanje osnovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in 
nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim 
manjše 
obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, 
pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti 
okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje 
njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja 
bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter 



 

Stran 35 od 97 

zagotavljati standarde kakovosti okolja. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, 
merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja 
uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki, 
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo, 
- 15029003 Izboljšanje stanja okolja. 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Opis podprograma 

Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, 
nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz 
posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o varstvu okolja 

.. zakon o gospodarskih javnih službah 

.. zakon o vodah 

.. zakon o ohranjanju narave 

.. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Radeče 

.. Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode 

 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 
Opis podprograma 

Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih 
sistemov in čistilnih naprav 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o varstvu okolja 

.. zakon o gospodarskih javnih službah 

.. zakon o vodah 

.. zakon o ohranjanju narave 

.. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Radeče 

.. Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izboljšanje ravnanja z odpadno vodo. 

 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje 
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poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna 
dejavnost). 

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje glavne programe: 
.. 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija, 
.. 1603 Komunalna dejavnost, 
.. 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
.. 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemlji..i (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča). 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
zajema naslednje glavne programe: 
- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija, 
- 1603 Komunalna dejavnost, 
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča). 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
Opis glavnega programa 

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva 
za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema 
gospodarjenja s prostorom. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
.. 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc, 
.. 16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaženjem okolja in narave 
.. 16029003 Prostorsko načrtovanje. 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
Opis podprograma 

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc: poimenovanje ulic 
in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč 
in objektov 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 

.. zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot 

.. zakon o temeljni geodetski izmeri 

.. zakon o urejanju prostora 

.. zakon o graditvi objektov 

.. zakon o varstvu okolja 

.. zakon o gospodarskih javnih službah 

.. zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

.. stanovanjski zakon 

.. zakon o stavbnih zemljiščih 

.. Pravilnik o oskrbi s pitno vodo 

.. Statut Občine Radeče 

.. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Radeče 
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16029003 - Prostorsko načrtovanje 
Opis podprograma 

Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični 
natečaji 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 

.. zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot 

.. zakon o temeljni geodetski izmeri 

.. zakon o urejanju prostora 

.. zakon o graditvi objektov 

.. zakon o varstvu okolja 

.. zakon o gospodarskih javnih službah 

.. zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

.. stanovanjski zakon 

.. zakon o stavbnih zemljiščih 

.. Pravilnik o oskrbi s pitno vodo 

.. Statut Občine Radeče 

.. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Radeče 

 

 

1603 - Komunalna dejavnost 
Opis glavnega programa 

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, 
urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij 
in druge komunalne dejavnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
- 16039001 Oskrba z vodo, 
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, 
- 16039003 Objekti za rekreacijo, 
- 16039004 Praznično urejanje naselij, 
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti. 

16039001 - Oskrba z vodo 
Opis podprograma 

Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno 
s hidrantno mrežo) 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 

.. zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot 

.. zakon o temeljni geodetski izmeri 

.. zakon o urejanju prostora 

.. zakon o graditvi objektov 

.. zakon o varstvu okolja 

.. zakon o gospodarskih javnih službah 

.. zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

.. stanovanjski zakon 

.. zakon o stavbnih zemljiščih 

.. Pravilnik o oskrbi s pitno vodo 

.. Statut Občine Radeče 

.. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Radeče 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izboljšanje dejavnosti obveznih lokalnih GJS. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Obnova sistema oskrbe s pitno vodo, skladno s programom izvedbe v letu 2010, in izdelava potrebne tehnično 
investicijske dokumentacije za investicijske projekte. 

 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Opis podprograma 

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje 
pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega 
obreda (na primer: govor) 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 

.. zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot 

.. zakon o temeljni geodetski izmeri 

.. zakon o urejanju prostora 

.. zakon o graditvi objektov 

.. zakon o varstvu okolja 

.. zakon o gospodarskih javnih službah 

.. zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

.. stanovanjski zakon 

.. zakon o stavbnih zemljiščih 

.. Pravilnik o oskrbi s pitno vodo 

.. Statut Občine Radeče 

.. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Radeče 

 

 

16039003 - Objekti za rekreacijo 
Opis podprograma 

Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za 
rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko 
vzdrževanje objektov za rekreacijo 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 

.. zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot 

.. zakon o temeljni geodetski izmeri 

.. zakon o urejanju prostora 

.. zakon o graditvi objektov 

.. zakon o varstvu okolja 

.. zakon o gospodarskih javnih službah 

.. zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

.. stanovanjski zakon 

.. zakon o stavbnih zemljiščih 

.. Pravilnik o oskrbi s pitno vodo 

.. Statut Občine Radeče 

.. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Radeče 
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16039005 - Druge komunalne dejavnosti 
Opis podprograma 

Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne 
tržnice ipd. 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 

.. zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot 

.. zakon o temeljni geodetski izmeri 

.. zakon o urejanju prostora 

.. zakon o graditvi objektov 

.. zakon o varstvu okolja 

.. zakon o gospodarskih javnih službah 

.. zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

.. stanovanjski zakon 

.. zakon o stavbnih zemljiščih 

.. Pravilnik o oskrbi s pitno vodo 

.. Statut Občine Radeče 

.. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Radeče 

 

 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Opis glavnega programa 

Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim 
osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge 
programe na stanovanjskem področju. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
.. 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji, 
.. 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje, 
.. 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju. 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Opis podprograma 

Spodbujanje stanovanjske gradnje: gradnja, nakup in vzdrževanje 
neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnja nakup in 
vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega 
prebivalstva), nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje 
stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, dejavnost občinskega ali 
medobčinskega javnega stanovanjskega sklada 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 

.. zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot 

.. zakon o temeljni geodetski izmeri 

.. zakon o urejanju prostora 

.. zakon o graditvi objektov 

.. zakon o varstvu okolja 

.. zakon o gospodarskih javnih službah 

.. zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

.. stanovanjski zakon 

.. zakon o stavbnih zemljiščih 
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.. Pravilnik o oskrbi s pitno vodo 

.. Statut Občine Radeče 

.. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Radeče 

 

 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 
Opis podprograma 

Drugi programi na stanovanjskem področju: prenos kupnin na SSRS in 
SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno 
ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje) 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 

.. zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot 

.. zakon o temeljni geodetski izmeri 

.. zakon o urejanju prostora 

.. zakon o graditvi objektov 

.. zakon o varstvu okolja 

.. zakon o gospodarskih javnih službah 

.. zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

.. stanovanjski zakon 

.. zakon o stavbnih zemljiščih 

.. Pravilnik o oskrbi s pitno vodo 

.. Statut Občine Radeče 

.. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Radeče 

 

 

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

Opis glavnega programa 

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe 
zemljišč. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
.. 16069001 Urejanje občinskih zemljišč, 
.. 16069002 Nakup zemljišč. 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 
Opis podprograma 

Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški 
urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.) 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 

.. zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot 

.. zakon o temeljni geodetski izmeri 

.. zakon o urejanju prostora 

.. zakon o graditvi objektov 

.. zakon o varstvu okolja 

.. zakon o gospodarskih javnih službah 



 

Stran 41 od 97 

.. zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

.. stanovanjski zakon 

.. zakon o stavbnih zemljiščih 

.. Pravilnik o oskrbi s pitno vodo 

.. Statut Občine Radeče 

.. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Radeče 

 

 

16069002 - Nakup zemljišč 
Opis podprograma 

Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih 
zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom. 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 

.. zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot 

.. zakon o temeljni geodetski izmeri 

.. zakon o urejanju prostora 

.. zakon o graditvi objektov 

.. zakon o varstvu okolja 

.. zakon o gospodarskih javnih službah 

.. zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

.. stanovanjski zakon 

.. zakon o stavbnih zemljiščih 

.. Pravilnik o oskrbi s pitno vodo 

.. Statut Občine Radeče 

.. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Radeče 

 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju 
primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne 
programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. 
Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema naslednje glavne programe: 
.. 1702 Primarno zdravstvo, 
.. 1703 Bolnišnično varstvo, 
.. 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost, 
.. 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva, 
.. 1707 Drugi programi na področju zdravstva. 

1702 - Primarno zdravstvo 
Opis glavnega programa 

Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske 
dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje 
posameznih zdravstvenih dejavnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
.. 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov. 
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17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 
Opis podprograma 

Dejavnost zdravstvenih domov: dejavnost metadonskih ambulant, 
gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za 
zdravstvene domove 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o zdravstveni dejavnosti 

.. zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

.. zakon o lekarniški dejavnosti 

 

 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 
Opis glavnega programa 

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno 
zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
.. 17079001 Nujno zdravstveno varstvo, 
.. 17079002 Mrliško ogledna služba. 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 
Opis podprograma 

Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne 
službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za 
nezavarovane osebe 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o zdravstveni dejavnosti 

.. zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

.. zakon o lekarniški dejavnosti 

 

17079002 - Mrliško ogledna služba 
Opis podprograma 

Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o zdravstveni dejavnosti 

.. zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

.. zakon o lekarniški dejavnosti 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema 
programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske 
organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). 
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KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema 
naslednje glavne programe: 
.. 1802 Ohranjanje kulturne dediščine, 
.. 1803 Programi v kulturi, 
.. 1804 Podpora posebnim skupinam, 
.. 1805 šport in prostočasne aktivnosti. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

-Nacionalni program za kulturo 2008-2011 
- Nacionalni program športa v RS 
- Letni program športa v Občini Radeče za leto 2010 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema 
naslednje glavne programe: 
- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine, 
- 1803 Programi v kulturi, 
- 1804 Podpora posebnim skupinam, 
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti. 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 
Opis glavnega programa 

Glavni program 1802 Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, 
ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
.. 18029001 Nepremična kulturna dediščina, 
.. 18029002 Premična kulturna dediščina. 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 
Opis podprograma 

Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito 
kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi 
poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi 
razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost 
javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, 
vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

.. zakon o varstvu kulturne dediščine 

.. zakon o arhivski dejavnosti in arhivih 

.. zakon o vojnih grobiščih 

.. zakon o knjižničarstvu 

.. zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti 

.. zakon o medijih 

.. zakon o društvih 

.. zakon o pravnem položaju verskih skupnosti 

.. zakon o samoupravnih narodnih skupnostih 

.. zakon o športu 
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1803 - Programi v kulturi 
Opis glavnega programa 

Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, 
založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno 
dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume 
ipd. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje 
kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo, 
- 18039002 Umetniški programi, 
- 18039003 Ljubiteljska kultura, 
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura, 
- 18039005 Drugi programi v kulturi, 
- 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd. 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 
Opis podprograma 

Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za 
splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, 
zbornikov, publikacij ipd. 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

.. zakon o varstvu kulturne dediščine 

.. zakon o arhivski dejavnosti in arhivih 

.. zakon o vojnih grobiščih 

.. zakon o knjižničarstvu 

.. zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti 

.. zakon o medijih 

.. zakon o društvih 

.. zakon o pravnem položaju verskih skupnosti 

.. zakon o samoupravnih narodnih skupnostih 

.. zakon o športu 

 

18039003 - Ljubiteljska kultura 
Opis podprograma 

Ljubiteljska kultura: sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za 
ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje 
strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze 
kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

.. zakon o varstvu kulturne dediščine 

.. zakon o arhivski dejavnosti in arhivih 

.. zakon o vojnih grobiščih 

.. zakon o knjižničarstvu 

.. zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti 

.. zakon o medijih 

.. zakon o društvih 

.. zakon o pravnem položaju verskih skupnosti 
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.. zakon o samoupravnih narodnih skupnostih 

.. zakon o športu 

 

18039005 - Drugi programi v kulturi 
Opis podprograma 

Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih 
objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih 
objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje 
javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in 
investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov). 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

.. zakon o varstvu kulturne dediščine 

.. zakon o arhivski dejavnosti in arhivih 

.. zakon o vojnih grobiščih 

.. zakon o knjižničarstvu 

.. zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti 

.. zakon o medijih 

.. zakon o društvih 

.. zakon o pravnem položaju verskih skupnosti 

.. zakon o samoupravnih narodnih skupnostih 

.. zakon o športu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Omogočanje delovanja društev in javnih zavodov na področju kulture ter vzdrževanje in obnova Doma kulture in 
Doma PORP in drugih tovrstnih objektov. 

 

1804 - Podpora posebnim skupinam 
Opis glavnega programa 

Glavni program 1804 Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje 
programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske 
skupnosti ter drugih posebnih skupin. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
.. 18049001 Programi veteranskih organizacij, 
.. 18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim, 
.. 18049003 Podpora narodnostnim skupnostim, 
.. 18049004 Programi drugih posebnih skupin. 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 
Opis podprograma 

Programi veteranskih organizacij: sofinanciranje programov društev 
vojnih invalidov, veteranov, borcev, zamolčanih grobov ipd. 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

.. zakon o varstvu kulturne dediščine 

.. zakon o arhivski dejavnosti in arhivih 

.. zakon o vojnih grobiščih 

.. zakon o knjižničarstvu 

.. zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti 

.. zakon o medijih 
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.. zakon o društvih 

.. zakon o pravnem položaju verskih skupnosti 

.. zakon o samoupravnih narodnih skupnostih 

.. zakon o športu 

 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 
Opis glavnega programa 

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje 
programov na področju športa in programov za mladino. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
.. 18059001 Programi športa, 
.. 18059002 Programi za mladino. 

18059001 - Programi športa 
Opis podprograma 

Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje 
strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, 
promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa 
v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih 
(interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, 
rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih 
objektov (dvoran, igrišč obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine 
športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje 
športnih objektov 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

.. zakon o varstvu kulturne dediščine 

.. zakon o arhivski dejavnosti in arhivih 

.. zakon o vojnih grobiščih 

.. zakon o knjižničarstvu 

.. zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti 

.. zakon o medijih 

.. zakon o društvih 

.. zakon o pravnem položaju verskih skupnosti 

.. zakon o samoupravnih narodnih skupnostih 

.. zakon o športu 

 

18059002 - Programi za mladino 
Opis podprograma 

Programi za mladino: dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje 
dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine, 
skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in 
mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov 
za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in 
letovišč 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

.. zakon o varstvu kulturne dediščine 

.. zakon o arhivski dejavnosti in arhivih 

.. zakon o vojnih grobiščih 
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.. zakon o knjižničarstvu 

.. zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti 

.. zakon o medijih 

.. zakon o društvih 

.. zakon o pravnem položaju verskih skupnosti 

.. zakon o samoupravnih narodnih skupnostih 

.. zakon o športu 

 

 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, 
osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega 
izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in 
visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. 

IZOBRAŽEVANJE zajema naslednje glavne programe: 
.. 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok, 
.. 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje, 
.. 1904 Terciarno izobraževanje, 
.. 1905 Drugi izobraževalni programi, 
.. 1906 Pomoči šolajočim. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema naslednje glavne programe: 
- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok, 
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje, 
- 1904 Terciarno izobraževanje, 
- 1905 Drugi izobraževalni programi, 
- 1906 Pomoči šolajočim. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
Opis glavnega programa 

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje 
vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
- 19029001 Vrtci, 
- 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 
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19029001 - Vrtci 
Opis podprograma 

Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno 
programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, 
zimovanja....), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

.. zakon o vrtcih 

.. zakon o osnovni šoli 

.. zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

.. zakon o glasbenih šolah 

.. zakon o izobraževanju odraslih 

.. zakon o gimnazijah 

.. zakon o lokalni samoupravi 

.. Ustava Republike Slovenije 

.. Zakon o zavodih 

.. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - uradno prečiščeno besedilo 

.. Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih. 

.. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 

.. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih na območju Občine Radeče 

.. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - uradno prečiščeno besedilo 

.. Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji so usmerjeni k zagotavljanju kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke - Kurikul ter vključevanju 
čim večjega števila otrok v javne vrtce. 
Kazalci: število oddelkov vrtca, število vključenih otrok v vrtce. 

 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
Opis glavnega programa 

Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za 
financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in 
podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji osnovnošolskega izobraževanja: 
- kakovostno osnovnošolsko izobraževanje, ki vključuje razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in državljanske (tudi 
evropske) zavesti, 
- sodobni vzgojno-izobraževalni programi, 
- ustrezna šolska mreža. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
- 19039001 Osnovno šolstvo, 
- 19039002 Glasbeno šolstvo, 
- 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo, 
- 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 
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19039001 - Osnovno šolstvo 
Opis podprograma 

Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in 
opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v 
osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, 
gradnja in vzdrževanje osnovnih šol 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

.. zakon o vrtcih 

.. zakon o osnovni šoli 

.. zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

.. zakon o glasbenih šolah 

.. zakon o izobraževanju odraslih 

.. zakon o gimnazijah 

.. zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov. 

19039002 - Glasbeno šolstvo 
Opis podprograma 

Glasbeno šolstvo: materialni stroški glasbenih šol (za prostore in 
opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila 
stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, 
nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

.. zakon o vrtcih 

.. zakon o osnovni šoli 

.. zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

.. zakon o glasbenih šolah 

.. zakon o izobraževanju odraslih 

.. zakon o gimnazijah 

.. zakon o lokalni samoupravi 

.. Ustava Republike Slovenije 

.. Zakon o zavodih 

.. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - uradno prečiščeno besedilo 

.. Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih. 

.. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 

.. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih na območju Občine Radeče 

.. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - uradno prečiščeno besedilo 

.. Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev 

 

 

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 
Opis podprograma 

Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju: 
izobraževanje učiteljev v glasbenih šolah, računalniško opismenjevanje in 
informatika 
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Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

.. zakon o vrtcih 

.. zakon o osnovni šoli 

.. zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

.. zakon o glasbenih šolah 

.. zakon o izobraževanju odraslih 

.. zakon o gimnazijah 

.. zakon o lokalni samoupravi 

.. Ustava Republike Slovenije 

.. Zakon o zavodih 

.. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - uradno prečiščeno besedilo 

.. Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih. 

.. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 

.. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih na območju Občine Radeče 

.. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - uradno prečiščeno besedilo 

.. Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev 

 

 

1905 - Drugi izobraževalni programi 
Opis glavnega programa 

Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva za izobraževanje 
odraslih in druge oblike izobraževanja (na primer: jezikovni programi. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
.. 19059001 Izobraževanje odraslih, 
.. 19059002 Druge oblike izobraževanja. 

19059001 - Izobraževanje odraslih 
Opis podprograma 

Izobraževanje odraslih: dejavnost javnih zavodov za izobraževanje 
odraslih (materialni stroški obratovanja, letni program izobraževanja odraslih, ki ga 
sprejme lokalna skupnost), nakup, gradnja in vzdrževanje objektov za izobraževanje 
odraslih 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

.. zakon o vrtcih 

.. zakon o osnovni šoli 

.. zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

.. zakon o glasbenih šolah 

.. zakon o izobraževanju odraslih 

.. zakon o gimnazijah 

.. zakon o lokalni samoupravi 

.. Ustava Republike Slovenije 

.. Zakon o zavodih 

.. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - uradno prečiščeno besedilo 

.. Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih. 
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.. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 

.. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih na območju Občine Radeče 

.. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - uradno prečiščeno besedilo 

.. Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev 

 

 

 

19059002 - Druge oblike izobraževanja 
Opis podprograma 

Druge oblike izobraževanja: na primer: sofinanciranje jezikovnih 
programov 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

.. zakon o vrtcih 

.. zakon o osnovni šoli 

.. zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

.. zakon o glasbenih šolah 

.. zakon o izobraževanju odraslih 

.. zakon o gimnazijah 

.. zakon o lokalni samoupravi 

.. Ustava Republike Slovenije 

.. Zakon o zavodih 

.. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - uradno prečiščeno besedilo 

.. Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih. 

.. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 

.. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih na območju Občine Radeče 

.. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - uradno prečiščeno besedilo 

.. Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev 

 

 

1906 - Pomoči šolajočim 
Opis glavnega programa 

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, 
štipendije in študijske pomoči. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
.. 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu, 
.. 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 
.. 19069003 štipendije, 
.. 19069004 študijske pomoči. 
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19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 
Opis podprograma 

Pomoči v osnovnem šolstvu: subvencioniranje šole v naravi, 
subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, 
regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

.. zakon o vrtcih 

.. zakon o osnovni šoli 

.. zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

.. zakon o glasbenih šolah 

.. zakon o izobraževanju odraslih 

.. zakon o gimnazijah 

.. zakon o lokalni samoupravi 

.. Ustava Republike Slovenije 

.. Zakon o zavodih 

.. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - uradno prečiščeno besedilo 

.. Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih. 

.. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 

.. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih na območju Občine Radeče 

.. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - uradno prečiščeno besedilo 

.. Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev 

 

 

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu 
Opis podprograma 

Pomoči v srednjem šolstvu: regresiranje prevozov dijakov iz kraja 
bivanja v šolo in nazaj 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

.. zakon o vrtcih 

.. zakon o osnovni šoli 

.. zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

.. zakon o glasbenih šolah 

.. zakon o izobraževanju odraslih 

.. zakon o gimnazijah 

.. zakon o lokalni samoupravi 

.. Ustava Republike Slovenije 

.. Zakon o zavodih 

.. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - uradno prečiščeno besedilo 

.. Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih. 

.. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 

.. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih na območju Občine Radeče 

.. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - uradno prečiščeno besedilo 

.. Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev 
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19069004 - Študijske pomoči 
Opis podprograma 

Študijske pomoči: sofinanciranje študija na višjih in visokih šolah (na 
primer: na fakulteti za šport za dejavnosti, ki potekajo izven sedeža fakultete) 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

.. zakon o vrtcih 

.. zakon o osnovni šoli 

.. zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

.. zakon o glasbenih šolah 

.. zakon o izobraževanju odraslih 

.. zakon o gimnazijah 

.. zakon o lokalni samoupravi 

.. Ustava Republike Slovenije 

.. Zakon o zavodih 

.. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - uradno prečiščeno besedilo 

.. Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih. 

.. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 

.. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih na območju Občine Radeče 

.. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - uradno prečiščeno besedilo 

.. Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev 

 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja 
sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin 
prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih 
oseb in zasvojenih oseb. 

SOCIALNO VARSTVO zajema naslednje glavne programe: 
.. 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva, 
.. 2002 Varstvo otrok in družine, 
.. 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

S sistemom storitev, dajatev in programi pomoči preprečevati in odpravljati socialne stiske občanov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 20 - SOCIALNO VARSTVO zajema naslednje glavne programe: 
- 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva, 
- 2002 Varstvo otrok in družine, 
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva. 
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2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
Opis glavnega programa 

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za 
izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem 
nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim 
ranljivim skupinam. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

V okviru glavnega programa se uresničujejo naslednji dolgoročni cilji: 
- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev za izvajanje socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine 
uporabnikov nujno potrebujejo; 
- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim in invalidnim osebam za preživetje ali pokrivanje 
stroškov 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
- 20049001 Centri za socialno delo, 
- 20049002 Socialno varstvo invalidov, 
- 20049003 Socialno varstvo starih, 
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih, 
- 20049005 Socialno varstvo zasvojenih, 
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin. 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 
Opis podprograma 

Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno 
delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o socialnem varstvu 

.. stanovanjski zakon 

.. zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

.. zakon o Rdečem križu Slovenije 

.. zakon o lokalni samoupravi 

.. Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 

.. Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev 

  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje storitev oskrbe za invalide. 

 

20049003 - Socialno varstvo starih 
Opis podprograma 

Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih 
socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, 
sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne 
centre in centre za pomoč na domu, preživninsko varstvo kmetov 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o socialnem varstvu 

.. stanovanjski zakon 

.. zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 
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.. zakon o Rdečem križu Slovenije 

.. zakon o lokalni samoupravi 

.. Strategija varstva starejših do leta 2010 

.. Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji programa so usmerjeni v učinkovito zagotavljanje različnih oblik pomoči starejšim osebam in 
odraslim s posebnimi potrebami. 

 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 
Opis podprograma 

Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči 
zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje 
najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle 
brez dedičev 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o socialnem varstvu 

.. stanovanjski zakon 

.. zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

.. zakon o Rdečem križu Slovenije 

.. zakon o lokalni samoupravi 

.. Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 

.. Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev 

  

 

 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
Opis podprograma 

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi 
organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ 
Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, 
paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.) 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o socialnem varstvu 

.. stanovanjski zakon 

.. zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

.. zakon o Rdečem križu Slovenije 

.. zakon o lokalni samoupravi 

.. Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 

.. Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev 
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22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z 
javnim dolgom na občinski ravni. 
Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni 
program: 
.. 2201 Servisiranje javnega dolga. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni 
program: 
- 2201 - Servisiranje javnega dolga. 

2201 - Servisiranje javnega dolga 
Opis glavnega programa 

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti 
iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov 
financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
.. 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna . 
domače zadolževanje, 
.. 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom. 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

Opis podprograma 

Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna  
domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na 
domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na 
domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu 
kapitala 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o javnih financah 

.. zakon o financiranju občin 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva 
za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, 
visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali 
rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za 
finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene 
v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 
Področje porabe 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema naslednja glavna programa: 
.. 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč, 
.. 2303 Splošna proračunska rezervacija. 
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2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih 
nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, 
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav 
nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne 
sile in ekološke nesreče. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
.. 23029001 Rezerva občine, 
.. 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč. 

 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 
Opis podprograma 

Posebni programi pomoči v primerih nesreč: stroški komisije za oceno 
škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov 
in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in 
objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, 
pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij (na 
primer. reševanje utopljencev) 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o javnih financah 

.. zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 

 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 
Opis glavnega programa 

Glavni program 2303 Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso 
bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
.. 23039001 Splošna proračunska rezervacija. 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 
Opis podprograma 

Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva 

Zakonske in druge pravne podlage 

.. zakon o javnih financah 

.. zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 
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Obrazložitev proračunskih postavk 

A - Bilanca odhodkov 

01 - UPRAVA 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

0102002 - Stroški plačilnega prometa 
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 
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 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP so predvideni stroški za približanje storitev občinske uprave občanom - računalniške storitve in nakup 
programske opreme. 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

0104007 - Občinski praznik 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

0104011 - Zakonske zveze 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radeče izvede jubilejne poroke občanov, zato je v ta namen predvideno nekaj sredstev za pokrivanje 
nastalih stroškov. 
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0104014 - Odličnjaki 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radeče nagradi najbolj uspešne devetošolce OŠ Marjana Nemca Radeče. 

0104015 - Obdarovanja starostnikov 
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 
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 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obveznosti iz sodnih postopkov morajo biti planirani v primeru nepričakovanih obveznosti Občine Radeče. 

 

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 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

0106060 - RRA - stroški delovanja 
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 
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. 
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0106012 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

0106021 - Materialni str. delovanja občinske uprave 
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 
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. 

 

0106023 - Prekrškovni organ 
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 
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. 

 

0106046 - Investicijski odhodki in investicijsko vzdrževanje 
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 
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. 
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10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

0110001 - Družbeno koristno delo 
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. 

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 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP Občina Radeče načrtuje pomoč pri naložbah v kmetijska gospodarstva. 

 

0111008 - Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

 

0111010 - Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov v kmetijstvu. 

0111011 - Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za pomoč za plačilo tehnične podpore v kmetijstvu. 

0111015 - Pomoč za zaokrožitev zemljišč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za pomoč za zaokrožitev zemljišč v kmetijstvu. 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

0111012 - Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za pomoč za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah. 
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0111013 - Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s 
kmetij 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za pomoč za opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij. 

 

0111014 - Izvajanje projektov lokalne razv.strateg. s podr.zg.naved.ukrepov-
LEADER 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za pomoč za izvajanje projektov lokalne razv.strateg. s področja zgoraj navedenih 
ukrepov - LEADER v kmetijstvu. 

N 

0111016 - Sadjarska kultura - LEADER 
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 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za pripravo projektov za obnovo podeželskih jeder. 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

0111018 - Zavetišče za živali 
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 
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. 

0111019 - Gozdne ceste - rekonstrukcije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obnova gozdnih cest. 
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12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

0112004 - Lokalni energetski koncept Občine Radeče 
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 
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 
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 
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. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

0113021 - Prometna signalizacija, napisne table 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

0113022 - Ureditev parkirišč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za ureditev parkirišč. 

0113023 - Urejanje cestnega prometa - JPK 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za urejanje cestnega prometa, za kar je pooblaščena JP Komunala Radeče. 
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13029004 - Cestna razsvetljava 

0113024 - Cestna razsvetljava - tokovina 
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 
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 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 

0113026 - Sofinanciranje - Titova ulica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za doplačilo 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 
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 
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 
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.  
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14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

0114003 - Turizem - spodbujanje dejavnosti 
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 
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 

 

0114007 - RRA - Izvedba aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij 
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. 

0114008 - TIC 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za začetne aktivnosti v primeru vzpostavitve TIC-a v Radečah. 

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 
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. 

0115002 - Zapiranje deponije Hotemež 
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. 

0115003 - Investicijski transferi - Unično 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letih 2011 - 2013 je investitor II. faze izgradnje regijske deponije Unično Občina Hrastnik, ki vodi celotno 
investicijo in koordinira med državo in ostalimi občinami (Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Litija, Radeče). 
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0115004 - Ekološki otoki 
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. 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

0115006 - Padavinske vode 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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. 
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1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave 

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 

0115030 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po zakonu se bodo sredstva iz tega naslova delila na lovski družini Radeče in Loka pri Zidanem mostu, ki 
gospodarita na območju Občine Radeče. 

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 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za tekoče izdatke za geodezijo in urbanizem. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

0116003 - Občinski podrobni prostorski načrt 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva  za  dokončanje Strategije prostorskega razvoja oz. po novi zakonodaji občinskega 
prostorskega načrta. Dela bodo predvidoma zaključena v letu 2011. 

0116004 - Izdelava strategije prost. razvoja oz. občinski prostorski načrt 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva  za izdelavo bolj podrobnih prostorskih načrtov. 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

0116005 - Gradnja in vzdrževanje vodovodov - investitor občina 
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. 

0116011 - Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Jagnjenica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za izvedbo Hidravlične izboljšave 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 vodohramov) ter povezovanjem večjih vodovodnih sistemov na 
večje skupne vodne vire. 
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0116012 - Vodovodno omrežje - zavarovanje 
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 
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 
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 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

0116021 - Mrliška vežica 
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 
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 
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 
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. 
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0116017 - Ureditev stopnic pod OŠ 
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 
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 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za stanovanjsko področje. Predvidena je ureditev brezplačno pridobljenih stanovanj 
iz MJU (Pot na brod) in redne ter izredne adaptacije občinskih stanovanj, s katerimi gospodari KTRC Radeče.  

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

0116025 - Odkup stanovanj po stanovanjskem zakonu 
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 
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 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

16069002 - Nakup zemljišč 

0116030 - Nakup zemljišč 
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. 
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17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 - Primarno zdravstvo 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

0117001 - Zdravstveni dom Radeče 
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 letih 2011in 2012  investicijsko vzdrževanje in izboljšava - objekt ZD,                          

- sredstva za investicijsko vzdrževanje prostora in opreme ZD 

0117002 - Zdravstveni dom - kadrovanje 
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 
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 
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. 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

0118001 - Kulturni in sakralni spomeniki 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

0118004 - Obnova starega mestnega jedra 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP Občina Radeče načrtuje sredstva za pripravo ustreznih projektov za prijave na razpise za sofinanciranje. 

1803 - Programi v kulturi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

0118002 - Knjižnica Radeče 
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 
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 
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 
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. 
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18039005 - Drugi programi v kulturi 

0118015 - Drugi programi v kulturi 
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. 

0118017 - Večnamenski objekt Jagnjenica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP Občina Radeče načrtuje sredstva za  pridobitev projektne dokumentacije in rekonstrukcijo oz. adaptacijo 
večnamenskega objekta Jagnjenica. Gre za prostore KS Jagnjenica, v katerih se odvija dejavnost s področja kulture, 
športa, lokalne samouprave, itd. 

 

0118018 - Dom kulture 
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 
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 
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 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

0118006 - Muzej Brestanica - sofinanciranje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0118025 - Sofinanciranje programov veteranskih društev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP Občina Radeče načrtuje sredstva za sofinanciranje delovanja programov veteranskih društev (npr. ZZB, 
društvo izgnancev). 
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0118026 - Vzdrževanje spominskih obeležij 
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 
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 
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. 

0118030 - Športno rekreativne prireditve 
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 
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 
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 
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 
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. 
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0118035 - Tekoče vzdrževanje in upravljanje športnih objektov 
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 
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).  

18059002 - Programi za mladino 

0118052 - DPM 
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 
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 
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 
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. 

0119006 - Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih 
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 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje obveznosti Občine Radeče za izvedbo nove investicije - izgradnjo novega vrtca Čira Čara. 
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1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 - Osnovno šolstvo 

0119009 - Osnovna šola 
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 državnih tekmovanj učencev. 
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. 

0119019 - Investicije in investicijsko vzdrževanje - OŠ 
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 
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 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za rekonstrukcijo kuhinje in jedilnice OŠ Marjana Nemca Radeče. 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

0119022 - Glasbena šola Radeče 
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 
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 
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. 
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0119028 - Izobraževanje učiteljev v glasbeni šoli 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje obveznosti ob predvideni vključitvi v Posavsko štipendijsko shemo. 
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19069004 - Študijske pomoči 

0119036 - Nagrade za izjemne dosežke - višje, visoko šolstvo 
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 
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". 

 

0120016 - Posvetovalnica za starše in otroke 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za stroške posvetovalnice za starše in otroke, ki se ustanavlja za več posavskih občin. 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

0120001 - družinski pomočnik 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za stroške družinskega pomočnika (v letu 2010 so bili trije). 

0120002 - Oskrbni stroški invalidov v zavodih 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

0120013 - Odprava arhitekturnih ovir za invalide 
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 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

0120004 - Pomoč družinam na domu 
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.  
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0120014 - Dom starejših občanov 
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 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za subvencijo stanarin. 

0120007 - Pogrebni stroški socialno ogroženih 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

0120011 - Denarna socialna pomoč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za enkratno denarno socialno pomoč našim občanom. 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

0120008 - Sofinanciranje OORK 
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 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

0120010 - Lokalna akcijska skupina - LAS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za delovanje Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti občin Laško-
Radeče - LAS. 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

0122002 - Odplačilo obresti od dolg. kredita 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov. 
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0122003 - Obresti od kratkoročnih kreditov 
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 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

0123012 - Odprava posledic na GJI na lokalni ravni 
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 
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 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za plačilo nepričakovanih obveznosti ali obveznosti načrtovanih v premajhni višini. 

03 - KS RADEČE 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

0306002 - KS Radeče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za delovanje KS Radeče. 
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0306009 - KS Radeče - zimska služba 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

04 - KS JAGNJENICA 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

0406001 - KS Jagnjenica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za delovanje KS Jagnjenica. 

 

0406009 - KS Jagnjenica - zimska služba 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

05 - KS SVIBNO 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

0506003 - KS Svibno 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za delovanje KS Svibno. 

0506005 - KS Svibno - pokopališče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

0506009 - KS Svibno - zimska služba 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

0506010 - KS Svibno - večnamenski objekt 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

0606004 - KS Vrhovo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za delovanje KS Vrhovo. 

0606006 - KS Vrhovo - pokopališče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

0606009 - KS Vrhovo - zimska služba 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

 

07 - OBČINSKI SVET 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

0701001 - Delo občinskega sveta in odborov 
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 
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 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah v letu 2011 izplačilo sredstev političnim strankam za 
izvedbo volilne kampanje 2010 - volitve župana in občinskega sveta. Postavka se ohranja za morebitne volitve v 
2012. 
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08 - NADZORNI ODBOR 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0203 - Fiskalni nadzor 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

0802001 - Nadzorni odbor 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

09 - ŽUPAN 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

0901001 - Plače za delo po pogodbi in nadomestila - župan in podžupan 
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 
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 
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 
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. 
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07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

0907010 - Protipožarna varnost 
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 2011 je predvidena nabava komandnega vozila in nabava opreme po 
seznamu GZ Radeče. 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 

01 - UPRAVA 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

0112004 - Lokalni energetski koncept Občine Radeče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP je pripravljena za morebitne priložnosti ob pričetku izvajanja aktivnosti energetske varčnosti. 
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C - Račun financiranja 

01 - UPRAVA 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

0122001 - Odplačilo dolgoročnega kredita 
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. Občina Radeče ima prosto višino za odplačilo glavnic v 
letu 2011 še v višini 142.325,52 €. Skupaj lahko torej odplačamo v enem letu 260.000 € glavnice. 
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3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAM OV 
0000 - Neznan 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

OB099-08-0087 - Nakup drugega pohištva-Svibno 

Namen in cilj 

Nakup potrebne opreme in pohištva za potrebe prostorov KS po programu KS. 

01 - UPRAVA 

04029001 - Informacijska infrastruktura 

OB099-08-0001 - Vzpostavitev e-občine-infrastruktura 

Namen in cilj 
Nakup novih računalnikov, programske opreme, posodobitev oz. zamenjava obstoječega strežnika 

04029002 - Elektronske storitve 

OB099-08-0002 - Vzpostavitev e-občine prog. oprema 

Namen in cilj 

Nakup programske opreme HKOM. 

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

OB099-08-0004 - Nakup avtomobila 

Namen in cilj 

Nujno potrebna zamenjava dosedanjega službenega avtomobila zaradi varnosti (starost). 

OB099-08-0005 - Inv. odh. uprava - nakup opreme in inv. vzdrž. 

Namen in cilj 

Nabava potrebne opreme za preurejeno bivše vložišče in druge potrebne opreme. 

OB099-08-0006 - investicijsko vzdrževanje-občinska stavba 

Namen in cilj 

Potrebna dela za spremembo namembnosti prostora bivšega vložišča, ureditev arhiva, ipd. 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB099-08-0076 - Nabava opreme-civilna zaščita 

Namen in cilj 
Nujno potrebne nabave opreme za uporabo pri naravnih nesrečah, ipd. poplavne vreče, .. 
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07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB099-08-0077 - Gasilski avto 

Namen in cilj 

Nabava komandnega avta za gasilsko zvezo za zagotavljanje povečanih operativnih sposobnosti GZ. 

OB099-08-0078 - Invest. transferi neprofitnim organizacijam 

 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

OB099-11-0001 - Obnova podeželskih jeder 

Namen in cilj 

Rezervirana postavka za morebitno prijavo na razpise v zvezi s celovito obnovo vaških jeder. 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

OB099-11-0011 - Rekonstrukcija gozdnih cest 

Namen in cilj 

Obnova gozdnih cest. 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

OB099-08-0007 - Novogradnje, projektna dok. nadzor inž. - LEK 

Namen in cilj 

Izvajanje vseh elementov občinske energetske politike v skladu z nacionalnim energetskim programom. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB099-08-0008 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije cest 

Namen in cilj 
Dokončanje rekonstrukcije JP Žaga - Kovačič. Predvidena rekonstrukcija JP Močilno - Žebnik na odseku Žebnik - 
Bec in nujne adaptacije po planih KS. 

OB099-08-0013 - Ceste - invest. vzdrževanje in obnove 

Namen in cilj 

Investicijsko vzdrževanje in obnovitvena dela na posameznih manjših odsekih cest po planih KS. 

OB099-08-0014 - Projektna dok. nadzor in inženiring 

Namen in cilj 

Pridobivanje projektne dokumentacije za vnaprej in zagotavljanje strokovnega nadzora. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

OB099-08-0015 - Ureditev parkirišč 

Namen in cilj 

Povečevanje števila potrebnih parkirnih mest za dosego večje urejenosti in zagotavljanje večje varnosti - Kolenov 
graben, Pot na brod, Titova - za pošto 
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13029004 - Cestna razsvetljava 

OB099-08-0016 - Cestna razsvetljava - vzdrževanje 

Namen in cilj 

Redna vzdrževalna dela po programu JPK, odgovorna JPK. 

OB099-08-0017 - Cestna razsvetljava - novogradnje 

Namen in cilj 

Izgradnja - razširitev po programu JPK, odgovorna JPK. 

13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 

OB099-08-0018 - Sofinanciranje Titova ulica 

Namen in cilj 
Zaključek potrebnih del na rekonstrukciji Titove ulice - dokončanje del na Njivški cesti. Poplačilo del zamenjave 
komunalnih vodov. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

OB099-08-0019 - Investicije v turizem-TRC Savus 

Namen in cilj 

V razvoj turizma usmerjena investicija v izgradnjo turistično-rekreacijskega centra s splavarnico, TIC in restavracijo 
na obrežju reke Save. 

OB099-08-0020 - Ostale dejavnosti - zgradbe 

Namen in cilj 

Investicije v objekte, pomembne za razvoj turistične dejavnosti na radeškem območju. 

OB099-08-0021 - Ostale dejavnosti - projekti 

Namen in cilj 

Pridobivanje projektne dokumentacije za potrebe razvoja turizma v prihodnosti. 

OB099-08-0022 - Druga dokum. - vrtine Jagnjenica 

Namen in cilj 

Začetne aktivnosti za ugotavljanje primernosti vodnih virov za razvoj termalnega turizma. 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

OB099-08-0024 - Investicijski transferi - Unično 

Namen in cilj 

V letu 2011 je investitor II. faze izgradnje reg. deponije Unično Občina Hrastnik, ki vodi celotno investicijo in 
koordinira med državo in ostalimi občinami (Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Litija, Radeče). 

OB099-08-0025 - Ekološki otoki 

Namen in cilj 

Nakup ekoloških otokov po operativnem programu v navezi JPK - posamezne KS, nadaljevanje opremljanja. 
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15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB099-08-0026 - Padavinske vode - projekti 

Namen in cilj 

Izdelava projektne dokumentacije po programu - zadolžena JPK. 

OB099-08-0028 - Kanalizacija - projekti 

Namen in cilj 

Izdelava projektne dokumentacije za vnaprej po operativnem programu JPK, odgovorna JPK. 

OB099-08-0029 - izvedba kanalizacije po operativnem prog. 

Namen in cilj 

Izvajanje del po programu JPK, odgovorna JPK. Načrtuje se izgradnja kanalizacije ulice OF, Obrežje. 

OB099-08-0030 - Mala čistilna naprava Jagnjenica 

Namen in cilj 

Pridobivanje projektne dokumentacije po programu JPK. 

OB099-08-0096 - Centralna čistilna naprava Radeče 

Namen in cilj 

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. 

OB099-08-0097 - Digitalizacija komunalne infrastrukture 

Namen in cilj 

Priprava podatkov za vnos v kataster GJI, snemanje podatkov na terenu in pretvorba podatkov v ustrezno obliko. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

16039001 - Oskrba z vodo 

OB099-08-0032 - novogradnje-vodovod (investitor občina) 

Namen in cilj 

Izvajanje del po operativnem programu JPK, odgovorna JPK. 

OB099-08-0033 - Vodovod Obrežje 

Namen in cilj 

Izgradnja vodovodnega omrežja z namenom izboljšanja preskrbe s pitno vodo krajanov Obrežja in Slapa. 

OB099-08-0034 - Projektna dok., nadzor in inženiring 

Namen in cilj 

Pridobivanje projektne dokumentacije za vnaprej in zagotavljanje strokovnega nadzora. 

OB099-08-0035 - Digitalizacija komunalne infrastrukture 

Namen in cilj 

Priprava podatkov za vnos v kataster GJI, snemanje podatkov na terenu in pretvorba podatkov v ustrezno obliko. 



 

Stran 90 od 97 

OB099-08-0038 - Hid. Izboljšava vodovodnega sistema Jagnjenica 

Namen in cilj 
Projekt ureditve vodovodnega sistema v KS Jagnjenica, in sicer s sanacijo vodnih virov in zagotovitvijo rezervnih 
vodnih virov, izvedbo ukrepov za zadrževanje voda (izgradnja vodohramov) ter povezovanjem večjih vodovodnih 
sistemov na večje skupne vodne vire. 

Stanje projekta 

Priprava ustrezne dokumentacije in ostale aktivnosti, potrebne za pričetek izvajanja projekta. 

OB099-10-0001 - Investicijsko vzdrževanje GJI 

Namen in cilj 

Razna investicijska vzdrževalna dela po programu JPK, odgovorna JPK. 

Stanje projekta 

Investicijsko vzdrževanje vodovodov po potrebi. 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB099-08-0039 - Sanacija pokopališkega zidu Svibno 

Namen in cilj 

Ohranitev postavke za eventuelno sofinanciranje druge faze sanacije zidu, po uspešni prijavi na razpis za pridobitev 
sredstev. 

OB099-08-0040 - Mrliška vežica 

Namen in cilj 

Odprtje postavke za opravljanje nujno potrebnih investicijsko vzdrževalnih del. 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

OB099-08-0041 - Otroška igrišča 

Namen in cilj 
Izgradnja otroških igrišč na javnih površinah oz. zelenih površinah. Zagotavljanje urejenih in varnih površin z igrišči 
za otroke, za aktivno preživljanje prostega časa. Kvalitetno izraba površin. 

Stanje projekta 

Projekt v pripravi. 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

OB099-11-0002 - KKS 

Namen in cilj 

Potrebna dela za prehod na digitalni TV signal, vzdrževanje obstoječega sistema. 

OB099-11-0003 - Ureditev stopnic po OŠ 

Namen in cilj 

Preureditev dotrajanega in uporabnikom nevarnega stopnišča pod OŠ s ciljem zagotoviti varnejši dostop v OŠ. 
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16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

OB099-08-0042 - Novogradnje,adaptacije stanovanj 

Namen in cilj 

Novogradnje/adaptacija stanovanj in poslovnih prostorov za zagotavljanje osnovnih pogojev za bivanje, povečanje 
ponudbe neprofitnih stanovanj/poslovnih prostorov. Večja ponudba poslovnih prostorov - obrtniki, servisne 
dejavnosti, ipd. 

Stanje projekta 

- Adaptacija stanovanj v obdobju 2011/2012 - vsaj 3 stanovanja, - adaptacija poslovnih prostorov - po potrebi, - 
novogradnje stanovanj ob danih priložnostih 

OB099-08-0043 - Adaptacije stan., posl. društev, prostorov 

Namen in cilj 

Zagotavljanje osnovnih pogojev za bivanje, adaptacija poslovnih prostorov - po potrebi (bivša pošta). 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

OB099-08-0044 - Odmera lokalnih cest 

Namen in cilj 

Ureditev potrebne dokumentacije za potrebe ureditve zemljiško knjižnega stanja po sprejetem programu. 

16069002 - Nakup zemljišč 

OB099-08-0045 - Nakup zemljišč 

Namen in cilj 

Nakupi zemljišč potrebni po programu stvarnega premoženja za izvajanje nalog splošnih nalog občine. 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

OB099-08-0098 - Zdrav. Dom Radeče-medicinska oprema 

Namen in cilj 

Sofinanciranje nakupa medicinske opreme za redno izvajanje primarne zdravstvene dejavnosti (menjava dotrajane 
opreme, nova oprema - nove tehnologije, širitev dejavnosti, idp.). 

OB099-08-0099 - Inesticijsko vzdrž. In izboljšave-objekt ZD 

Namen in cilj 

V letu 2011 se bo urejal vhod v ZD Radeče (zamenjava vhodnih vrat). 

OB099-08-0100 - Investicijski transferi - ZD Radeče 

Namen in cilj 

Sofinanciranje investicij v ZD Radeče, katerih investitor je ZD. Običajno večje investicije vzdrževalnega dela: 
nepredvidene večje investicije - npr. Obnova v kotlovnici, nakup kalorimetra, menjava stavbnega pohištva. 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

OB099-08-0046 - Kulturni in sakralni spomeniki 

Namen in cilj 

Vlaganja v obnovo oziroma večja investicijsko vzdrževalna dela na objektih - kulturnih spomenikih lokalnega 
pomena. Sofinanciranje s strani občinskega proračuna. 
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Stanje projekta 

Obnova cerkve Svibno - v teku obnova notranjosti. Obnova cerkve Brunk - v pripravi obnova. 

OB099-08-0047 - Obnova starega mestnega jedra 

Namen in cilj 

Pridobivanje projektne dokumentacije potrebne za eventuelno prijavo na razpise. 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

OB099-08-0048 - Inv. transf. JZ - knjižnica 

Namen in cilj 
Manjše investicije v opremo ali prostore Enote Knjižnice Laško v Radečah. Običajno nakup potrebne opreme, tudi 
računalniške opreme potrebno za redno izvajanje knjižnične dejavnosti. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

OB099-08-0049 - Dom kulture-nakup drugega pohištva 

Namen in cilj 

Nakup opreme za Kulturni dom za redno delovanje in izvajanje več vrst dejavnosti (gledališče, kino, koncerti). 
Objekt nudi boljše pogoje za delo: uporabnejši za širši krog, prijetnejši 

Stanje projekta 
Prenos sredstev za nabavo opreme na investicijske transfere neprofitnim organizacijam. 

OB099-08-0050 - Dom kulture-rekonstr. in adaptacije 

Namen in cilj 

Obnova objekta in večja vzdrževalna dela. Zunanja ureditev objekta (fasada, dvorišče). 

Stanje projekta 
Izdelava dokumentacije za prijavo na razpis ministrstva za kulturo. 

OB099-08-0051 - Dom PORP-invest. vzdrževanje 

Namen in cilj 

Stroški investicijskega vzdrževanja v in na objektu Doma PORP za zagotavljanje pogojev za redno obratovanje. 
(Obnova nosilnih sten, obnova prostorov v prvem nadstropju, obnova dvorane in stopnišča, planirana obnova strešne 
kritine in ostrešja). 

OB099-08-0052 - Inv. transfer neprofitnim organizacijam 

Namen in cilj 

Povračilo stroškov oziroma sofinanciranje iz OP neprofitnim organizacijam (društvom) pri vlaganjih v 
infrastrukturo, nakup opreme 

 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 

OB099-11-0004 - Muzej Brestanica - sofinanciranje 

Namen in cilj 
Sofinanciranje obnove gradu Brestanica - Muzej izgnancev - podpisano pismo o nameri. 

Stanje projekta 

Sofinanciranje v letih 2011, 2012. 
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18059001 - Programi športa 

OB099-08-0053 - Novogradnje, vzdrževanje šp. objektov 

Namen in cilj 

Vzdrževanje športnih objektov (Športna dvorana, stadion, nogometno igrišče, bazen, smučišče). Za nemoteno 
obratovanje ter večja popravila in obnova dotrajanih objektov. 

OB099-08-0054 - Rekonstrukcije in adaptacije-bazen 

Namen in cilj 

Investicije v obnovo objektov in opreme na bazenu. Ureditev bazena za ohranitev bazenskega kompleksa in 
zagotavljanje standardov in rednega delovanja/obratovanja. 

OB099-08-0055 - Obnova-stadion, športna igrišča 

Namen in cilj 

Obnoviti športna igrišča - obnova podloge, površine na travnatem nogometnem igrišču, preplastitev igrišč - mali 
nogomet. Zagotavljanje boljših pogojev za uporabo. 

OB099-08-0056 - Obnova - športna dvorana 

Namen in cilj 

Obnova športne dvorane - objekta: menjava dotrajanih vrat, obnova parketa, menjava in obnova inštalacij 

OB099-08-0057 - Projektna dok., nadzor in inženiring 

Namen in cilj 

Pridobivanje projektne dokumentacije za vnaprej in zagotavljanje strokovnega nadzora. 

OB099-11-0010 - Invest. transf. neprofit. org. - ŠPORT 

Namen in cilj 

Nakup osnovne opreme. 

19029001 - Vrtci 

OB099-08-0058 - Vrtci 

Namen in cilj 

Sredstva namenjena za nujna vzdrževalna dela. 

OB099-08-0059 - Vzdrževanje prostorov in opreme-vrtci 

Namen in cilj 

Namen: obnoviti dotrajane elemente, preprečiti škodo, ki nastaja zaradi dotrajanosti, redno obratovanje - 
zagotavljati. 

OB099-08-0060 - Vrtec Čira Čara Radeče 

Namen in cilj 

Izgradnja 6- oz. 7-oddelčnega novega vrtca s ciljem ureditve problematike varovanja predšolske mladine na 
območju Radeč. Projekt je v fazi priprave razpisne dokumentacije. 

Stanje projekta 

Priprava razpisne dokumentacije za objavo javnega razpisa za izbor najugodnejšega ponudnika. 
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OB099-08-0062 - Projektna dok., nadzor in inženiring 

Namen in cilj 
Pridobivanje potrebne dokumentacije in izvajanje osnovnih nalog v zvezi z gradnjo novega vrtca. 

19039001 - Osnovno šolstvo 

OB099-08-0063 - Investicijsko vzdrževanje - OŠ 

Namen in cilj 

Večja vzdrževalna investicijska dela; oprema učilnic, nepredvidene investicije v objekt ali opremo. Cilj je 
zagotavljanje nemotenega izvajanja programov izobraževanja, odpravljanje posledic okvar ali lomov za 
preprečevanje nadaljnje škode na objektih, s popravili opreme se zagotavlja nemoteno redno delovanje. 

Stanje projekta 
Projekt se redno izvaja. 

OB099-08-0064 - Vzdrževanje prostorov in opreme-OŠ 

Namen in cilj 

Ta zajema redno vzdrževanje objektov - prostorov in opreme v zavodih, kar je potrebno za redno delo, nemoteno 
delovanje in izvajanje programov izobraževanja. Zajema redna popravila, nakup in menjavo dotrajane opreme 
(učnih pripomočkov, instrumentov). 

OB099-11-0005 - Rekonstrukcija kuhinje in jedilnice v OŠ 

Namen in cilj 

Rekonstrukcija dotrajane kuhinje in jedilnice OŠ s ciljem zagotovitve kvalitetnejših, energetsko-varčnejših in 
uporabnikom OŠ ter vrtca prijaznejših prostorov za pripravo, delitev in uživanje malic ter kosil. 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

OB099-08-0065 - Investicijsko vzdrževanje-glasbena šola 

Namen in cilj 
Ta program zajema investicijsko vzdrževanje v GŠ. 

OB099-08-0066 - Vzdrževanje prostorov in opreme GŠ 

Namen in cilj 

Ta zajema redno vzdrževanje objektov - prostorov in opreme v zavodih, kar je potrebno za redno delo, nemoteno 
delovanje in izvajanje programov izobraževanja. Zajema redna popravila, nakup in menjavo dotrajane opreme 
(učnih pripomočkov, instrumentov). 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

OB099-08-0068 - Odprava arhitekturnih ovir za invalide 

Namen in cilj 

Stroški investicij, s katerimi se omogočajo boljši pogoji - arhitekturni - za življenje in bivanje invalidov v skupnosti. 
(Odprava ovir na pločnikih, klančine za osebe na invalidskih vozičkih). 

20049003 - Socialno varstvo starih 

OB099-08-0069 - Dom starejših občanov - novogradnja 

Namen in cilj 

Ohranjanje postavke za morebitno investicijo v prihodnosti, po uspešni prijavi na morebitni razpis. 
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OB099-08-0070 - Projektna dok., nadzor in inženiring 

Namen in cilj 
Pridobivanje potrebne dokumentacije in izvajanje osnovnih nalog v zvezi z morebitno investicijo. 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

OB099-08-0071 - OORK-invest. transf. neprofit. organizacijam 

Namen in cilj 

Sofinanciranje investicij v objekt in opremo na sedežu Območne organizacije Rdečega križa v Laškem. Menjava 
stavbnega pohištva in drugih nujnih posegov v prostor in nakup ali obnovo opreme, 

Stanje projekta 

Projekt se izvaja postopno, dolgoročno. 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

OB099-11-0006 - Odprava posledic na GJI na lokalni ravni 

Namen in cilj 

Delne odprave posledic po neurjih (2010 september) za zagotavljanje nujnega koriščenja GJI - mišljeni sta cesti JP 
Zajc - Martinčič - Vetrni vrh in LC Čimerno - Jelovo - Radeče. 

OB099-11-0007 - Sanacija plazov 

Namen in cilj 

Odprava posledic neurij in sproženih plazov za vrnitev v prejšnje stanje in zaščito ljudi in premoženja. Glavnina 
sredstev je namenjena sanaciji usada pod večnamenskim objektom Svibno. 

Stanje projekta 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

03 - KS RADEČE 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

OB099-08-0084 - Invest. vzdrževanje in obnova-KS Radeče 

Namen in cilj 

Obnove in vzdrževanja po potrebi in usklajenem planu KS. 

04 - KS JAGNJENICA 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

OB099-08-0080 - Invest. vzdrž. In obnova-Jagnjenica 

Namen in cilj 

Obnove in vzdrževanja po potrebi in usklajenem planu KS. 

OB099-08-0081 - Obnova-športno igrišče-Jagnjenica 

Namen in cilj 

Preplastitev igrišča, zavarovanje igrišča, mreže 
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OB099-08-0083 - Invest. transfer neprof. org. Jagnjenica 

Namen in cilj 
Sofinanciranje investicijskih transferjev društvom na območju KS. 

05 - KS SVIBNO 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

OB099-08-0085 - Nakup zemljišča - Svibno 

Namen in cilj 

Nakup potrebnega zemljišča za potrebe dokončne ureditve pokopališča Svibno. 

Stanje projekta 

OB099-08-0086 - Invest. vzdrževanje in obnova-Svibno 

Namen in cilj 

Obnove in vzdrževanja po potrebi in usklajenem planu KS. 

OB099-08-0092 - Invest. transfer neprof. org.- Svibno 

Namen in cilj 
Sofinanciranje investicijskih transferjev društvom na območju KS. 

OB099-11-0008 - KS Svibno - večnamenski objekt 

Namen in cilj 

V letu 2011 je predvidena vzpostavitev energetske varčnosti v večnamenskem objektu, ter v letu 2012 sodelovanje z 
Domplanom pri zamenjavi strešne kritine na večnamenskem objektu. 

06 - KS VRHOVO 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

OB099-08-0093 - Nakup drugega pohištva-Vrhovo 

Namen in cilj 

Nakup potrebne opreme in pohištva za potrebe prostorov KS po programu KS. 

OB099-08-0094 - Investicijsko vzdrževanje-Vrhovo 

Namen in cilj 

Obnove in vzdrževanja po potrebi in usklajenem planu KS. 

OB099-08-0095 - Invest. transfer neprof. org.-Vrhovo 

Namen in cilj 

Sofinanciranje investicijskih transferjev društvom na območju KS. 

OB099-11-0009 - Ureditev parkirišča ob pokopališču - Vrhovo 

Namen in cilj 

Ureditev parkirišča ob pokopališču. 
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