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Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 18. 
člena Statuta Občine Radeče je občinski svet na ___ redni seji, dne ______ sprejel 

ZAKLJU ČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE RADEČE ZA LETO 2014 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2014. 
 

2. člen 
 

VIŠINA PRORAČUNA 
Zaključni račun Občine Radeče za leto 2014 obsega: 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                                  v EUR 
Skupina/Podskupina kontov/konto/podkonto                                                                                                     2014 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 4.409.966,40 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.295.514,50 
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 2.808.934,75 
   700 Davki na dohodek in dobiček 2.502.124,00 
   703 Davki na premoženje 179.326,03 
   704 Domači davki na blago in storitve 127.484,72 
   705 Davki na mednarodno trgovino in transakcije  - 
   706 Drugi davki - 
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 486.579,75 
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 438.429,23 
   711 Takse in pristojbine 1.268,96 
   712 Denarne kazni 632,20 
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 4.633,51 
   714 Drugi nedavčni prihodki 41.615,85 
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 6.965,70 
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev - 
   721 Prihodki od prodaje zalog 6.965,70 
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja - 
73 PREJETE DONACIJE (730+731+732) - 
   730 Prejete donacije iz domačih virov - 
   731 Prejete donacije iz tujine - 
   732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč - 
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 1.107.486,20 
   740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij 184.083,71 
   741 Prejeta sredstva iz državn. proračuna iz sred. proračuna Evropska unija 923.402,49 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (740+741) - 

   787 Prejeta sredstva od drugih evropskih  institucij - 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 4.597.866,79 
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 653.068,79 
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 244.462,44 
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 33.096,22 
    402 Izdatki za blago in storitev 304.025,17 
    403 Plačila domačih obresti 57.528,32 
    409 Rezerve 13.956,64 
41 TEKOČI TRANSFERI ( 410+411+412+413+414) 1.895.713,61 
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    410 Subvencije 2.919,41 
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 820.263,31 
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 136.968,99 
    413 Drugi tekoči domači transferi 935.561,90 
    414 Tekoči transferi v tujino  
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.794.758,24 
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1794.758,24 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 254.326,15 
    431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,  ki niso proračunski       uporabniki 5.315,57 
    432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 249.010,58 
    450 Plačila sredstev v proračun evropske unije  
 

III./2  (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) (I. – II.) 
                           

            -187.900,39 

 
 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
Skupina/Podskupina kontov/konto/podkonto                                                                                                     2014 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  
     PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752+753) - 
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL - 
     750 Prejeta vračila danih posojil - 
     751 Prodaja kapitalskih deležev - 
     752 Kupnine iz naslova privatizacije - 
     753 Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno 
            upravljanje sredstev sistema EZR 

- 

 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
     DELEŽEV (440+441+442+443) 

- 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  
     DELEŽEV (440+441+442+443) 

- 

     440 Dana posojila - 
     441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb - 
     442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije - 
     443 Povečanje namen. premož. v jav. skladih in drugih  
             prav. osebah jav. prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 

- 

444 Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR - 

VI. DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN 
      SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽE (IV.-V.) 

0,00 

 
C. RAČUN FINANCIRANJA  
Skupina/Podskupina kontov/konto/podkonto                                                                                                     2014 
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 280.000,00 
  50 ZADOLŽEVANJE 280.000,00 
     500 Domače zadolževanje 280.000,00 
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 419.916,68 
   55 ODPLAČILA DOLGA 419.916,68 
     550 Odplačila domačega dolga 419.916,68 
 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  -327.817,07 
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII.-VIII) -139.916,68 
 
XI. NETO FINANCIRANJE ( VI.+X.-IX.) 187.900,39 
 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12 PRETEKLEGA LETA 501.933,60 
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3. člen 

Stanje sredstev na računih Občine Radeče konec leta 2014 znaša 160.466,73 EUR. Sredstva rezerv za 
naravne nesreče znašajo 14.193,44 EUR, rezervni sklad za stanovanja pa 34.206,28 EUR. 
 

4. člen 
Namenska sredstva leta 2014 v višini 118.456,50 EUR se v celoti razporedijo in porabijo za namene 
okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.  

 
5. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem 
delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov 
in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, 
v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine 
Radeče za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je 
podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 
2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.  

6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Radeče , 28.2.2015                             Župan 

                                                                                              Občine Radeče 

                                  Tomaž Režun, l.r. 
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U  V O D 

 
 
Občinski svet Občine Radeče je dne 12.12.2013 na 22. redni seji sprejel spremembo proračuna Občine 
Radeče za leto 2013. Proračun vsebuje tudi prihodke in odhodke krajevnih skupnosti.  
 
Proračun za leto 2014 je bil pripravljen na osnovi izhodišč, prejetih s strani Ministrstva za finance. 
Proračun vključuje odhodke za vse zakonske naloge, ki jih morajo občine opravljati.  
 
Novi Zakon o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO-1), objavljen v Uradnem listu RS, št. 123/06 z dne 
30.11.2006, od 1.1.2007 uveljavlja nov način financiranja občin. ZFO-1 v 13., 14. in 15. členu določa 
način izračuna primerne porabe občine, prihodka občine iz glavarine in finančne izravnave. 
 
Novi ZFO-1 pozna dva pojma, in sicer: glavarino in povprečnino. 
Glavarina je na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oziroma drugih davkov, odstopljen 
občinam za financiranje skupne primerne porabe. 
Povprečnina je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom 
določenih nalog občin. Ugotovi jo MIF, določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega 
proračuna. 
Povprečnina znana ob pripravi predloga proračuna je bila za leto 2014 536,00 EUR na osebo. Ta znesek 
je veljal za celo leto 2014 za 4.556 prebivalcev, povečan za faktor 1,024614. 
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Stolpci  v gradivu s i sledi jo: 
-  ZR2013 - zaključni račun 2013  
-  VPSP2014 - veljavni plan 2014  
-  ZR14 - zaključni račun 2014  
-  Razlika VPSP 2014 in ZR 2014 
-  % ZR 2014/ZR 2013 
-  % ZR 2014/VPSP 2014  
 
Legenda uporabljenih kratic: 
- ZOF – zakon o financiranju občin 
- PU – proračunski uporabnik 
- PPP – področja porabe 
- GPR – glavni programi 
- PPR - podprogrami 
- PP – proračunska postavka (7-mestna, pri tem prvi dve številki pomenita PU, naslednji dve  
  številki pomenita področje porabe, zadnje tri številke pomenijo zaporedje postavk  v  okviru  
  področja porabe) 
- K3 - konto (3 mesta) 
- K4 – konto (4-mesta) 
-  ZR13 - zaključni račun 2013  
- MIF – ministrstvo za finance 
- UMAR – urad za makroekonomske analize in razvoj 
- ZSPJS – zakon o sistemu plač v javnem sektorju  
- ZZZS – zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
- OIC – obrtno-industrijska cona 
- HE Vrhovo – hidroelektrarna Vrhovo 
- HE Boštanj – hidroelektrarna Boštanj 
- SOS – Skupnost občin Slovenije 
- ZOS – Združenje občin Slovenije 
- DPM – Društvo prijateljev mladine 
- KTRC – Kulturno turistični rekreacijski center »KTRC« Radeče 
- JPK – Javno podjetje Komunala Radeče 
- ČN – čistilna naprava 
- DP – državni proračun 
- NUSZ – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
- GJI – gospodarska javna infrastruktura 
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3.1.1. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku 
ali primanjkljaju in zadolževanju prora čuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med 
sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, pr esežkom oziroma primanjkljajem in 
zadolževanjem 

 
V poročilu so po posameznih izkazih proračuna opisani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi 
izdatki po podskupinah kontov (K3). Občina Radeče je na osnovi 5. člena Odloka o proračunu Občine 
Radeče za leto 2014, ki govori o pravicah porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v 
okviru področja proračunske porabe kakor tudi med podprogrami v okviru glavnih programov opravila 
nekaj prerazporeditev, in sicer na predlog neposrednega uporabnika, odloči pa o tem predstojnik 
neposrednega uporabnika, to je župan, oz. v primeru ožjih delov občin, predsednik sveta.  
 
3.1.2 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. 
členom ZJF 
Občina Radeče ni imela novih obveznosti v proračunu zaradi zakonov ali odlokov. 
 
3.1.3 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in 

občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih 
uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF. 
Občina Radeče takih sprememb ni imela. 
 

3.1.4. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve 
 
POROČILO O PORABI SREDSTEV REZERV in ODPRAVO POSLEDIC NA GJI NA LOKALNI RAVNI 
 
Tekoča proračunska rezerva 
4091000- odvoz plaznine Stari Dvor, 
plaz Svibno, plaz Žebnik, dela na lc in 
jp poplave 
 

 12.000 EUR 
 

SKUPAJ 12.000 eur 
v skladu z odlokom 

 
3.1.5 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije  
 
V letu 2014 je bilo porabe sredstev splošne proračunske rezervacije v skupni višini 1.552,28 EUR Iz naslova 
vodnih povračil 208,63EUR in delovne brigade (pomoč krajanom Občine Radeče) 1.343,65 EUR. 
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1. SPLOŠNI DEL
 

 
 
 
 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

 

Prihodki prora čuna 
 
Tabela: Prihodki 
 
Konto 
(K3) 

 
Besedilo ZR 20

70 Davčni prihodki 2.734.647,85
71 Nedavčni prihodki 412.097,33
72 Kapitalski prihodki 12.560,85
73 Prejete donacije 
74 Transferni prihodki 773.513,50
78 Prejeta sred. iz EU 
 SKUPAJ 3.932.819,53
 

 

64%
11%

25%

Prihodki v letu 20

50 

 

1. SPLOŠNI DEL 

Bilanca prihodkov in odhodkov 

 

 
ZR 2013 

 
VP 2014  

 

 
ZR 2014 

2.734.647,85 3.028.124,00 2.808.934,75
412.097,33 716.800,00 486.579,75
12.560,85 924.499,15 6.965,70

0 10.000,00 
773.513,50 1.711.145,18 1.107.486,20

0 0 
3.932.819,53 6.440.568,33 4.409.966,40

 

64%

Prihodki v letu 2014

davčni prihodki

nedavčni prihodki

transferni prihodki

donacije

 
ZR14/ 
VP 14 

 
 ZR14/ 
ZR13 

2.808.934,75 93 103 
486.579,75 68 118 

6.965,70 1 55 
0 0 0 

1.107.486,20 65 143 
0 0 0 

4.409.966,40 68 112 
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Primerjava prihodkov med letoma 2013 in 2014 

 
 

70 - DAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 2.808.935 € 

700 - Davki na dohodek in dobiček 
Vrednost: 2.502.124 € 

Med davke na dohodek in dobiček sodi dohodnina- odstopljeni vir občinam. Po izračunih Ministrstva 
za finance je občina v letu 2014 prejela 2.502.124 € prihodkov iz dohodnine, kar je za 0,1 % več kot v 
letu 2013 in predstavlja 57 % vseh prihodkov.                   

PP 2014 = 4.556 preb. x 536,00 € x 1,024614 = 2.502.124 €  
(PP 2014 = št. preb. x povprečnina x korekcijski koef. letni obseg PP) 

703 - Davki na premoženje 
Vrednost: 179.326 € 

Z davki na premoženje je občina v letu 2014 zbrala 179.326 € prihodkov, kar je več kot v letu 2013, ti 
prihodki pa predstavljajo 4 % prihodkov BPO: 
iz naslova davkov na nepremičnine je bilo prejetih 124.209 € prihodkov, znotraj te skupine davkov pa 
predstavlja največji davčni prihodek nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (116.808  €). Razliko 
predstavljajo davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, ki znašajo 7.401 €.   

704 - Domači davki na blago in storitve 
Vrednost: 127.485 € 

Z domačimi davki na blago in storitve je Občina Radeče v letu 2014 zbrala 127.485 € prihodkov, kar 
predstavlja  3 % vseh prihodkov. 
davki na posebne storitve -  davke na dobitke od iger na srečo znašajo 641 € prihodkov, 
drugi davki na uporabo blaga in storitev:  
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 118.456 €, 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2013 2014

davčni prihodki

nedavčni prihodki

kapitalski prihodki

transferni prihodki
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zavezanci pa so poleg JPK Radeče še gospodarske družbe za industrijske odplake, npr. Radeče papir in 
nekateri drugi manjši.  

- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest pa je v letu 2014 znašala 6.840 €. 

 
 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 486.580 € 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Vrednost: 438.429 € 

S prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja je občina v letu 2014  zbrala 438.429  €, 
kar predstavlja 10 %. V okviru teh prihodkov se evidentirajo: 
- prihodki od premoženja so bili v višini 438.317 €, od tega: 
- najemnine od oddaje poslovnih prostorov 44.821 €,                               

- prihodki od najemnin za stanovanja - v višini 44.379 €, 
- prihodki od drugih najemnin (panoji, zakup parcel) v višini 4.883 €,                                       

 - za najem javne infrastrukture JPK Radeče 67.839 € in za najem javne infrastrukture CEROZ-u 7.619 
€; 
-prihodki iz naslova podeljenih koncesij so bili leta 2014  v višini 221.182 €,                             
kupnine  od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu pa 
81 €.                                                                                   

711 - Takse in pristojbine 
Vrednost: 1.269 € 

Med takse in pristojbine sodijo upravne takse. S taksami in pristojbinami je občina v letu 2014  zbrala 
1.269 €. 

712 - Globe in druge denarne kazni 
Vrednost: 632 € 

Globe so v letu 2014 znašale 400 €, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora pa 232 €.  
 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Vrednost: 4.634 € 

Na tem kontu so prihodki iz naslova grobnin v višini 4.634 eur. 

714 - Drugi nedavčni prihodki 
Vrednost: 41.616 € 

Z drugimi nedavčnimi prihodki je občina v letu 2014 zbrala 41.616 € prihodkov, kar je 32 % več kot v 
letu 2013. V okviru BPO predstavljajo ti prihodki  1 %  vseh prihodkov. Med temi prihodki se 
evidentirajo: 
-prihodki od komunalnih prispevkov v višini 11.556 €,                                                             
- doplačila občanov za ceste v višini 1.025 €,  
- prispevki občanov za doplačilo domske oskrbe pa so znašali 512 €,                                      
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- drugi nedavčni prihodki pa so bili v višini 28.522 €.  

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 
Vrednost: 6.966 € 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
Vrednost: 6.966 € 

Prihodki od prodaje zemljišč se delijo na kmetijska in stavbna zemljišča.  Prihodki so v višini 6.966 €. 
 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 
Vrednost: 1.107.486 € 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinan čnih institucij 
Vrednost: 184.084 € 

Transferni prihodki so v letu 2014 znašali 184.084 €, kar je skoraj isto kot leto poprej. Sredstva iz DP za 
investicije so znašala 158.793 € oz. 4 % več kot v letu 2013. Občina Radeče je v letu 2014 prejela 
13.9458 € za tekočo porabo (družinski pomočnik, prekrškovni…). Požarna taksa je znašala 7.233 €.   
 

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 

Vrednost: 923.402 € 

Prejeta sredstva iz SVLR so znašala 23.574 € za Posavsko špajzo (prvi zahtevek), iz kohezijskega sklada 
pa 899.829 € za izgradnjo ČN Radeče in energetsko sanacijo OŠ. 
 
 
 

Odhodki prora čuna 
 
Tabela: Tekoči transferi 
 
Konto 
(K3) 

 
Besedilo 

 
ZR 2013 

 
ZR 2014 

 
Struk. 

ZR2014 

 
ZR14

/ 
ZR13 

410 Subvencije 36.271 EUR 2.919 EUR 0 8 

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 

742.973 EUR 820.264 EUR 43 110 

412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in 
ustanovam 

137.112 EUR 136.969 EUR 7 100 

413 Drugi tekoči domači 
transferi 

872.194 EUR 935.562 EUR 50 107 



 Skupaj tekoči transferi 

 
 
 
 

       
 
Primerjava odhodkov 
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1.788.550 EUR 1.895.714 EUR 100

 

 med letoma 2013 in 2014 

 

4%

41%

Odhodki v letu 2014

tekoči odhodki

tekoči transferi

investicijski odhodki

investicijski transferi

tekoči odhodki

tekoči transferi

investicijski odhodki

investicijski transferi

100 106 

 

 

Vrednost: 653.069 € 

investicijski odhodki

investicijski transferi

investicijski odhodki

investicijski transferi
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400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Vrednost: 244.462 € 

Občina Radeče  je za plače in druge izdatke zaposlenim v letu 2014 namenila 244.462 € kar znaša 5  % 
vseh odhodkov. Izdatki so večji od leta 2013 za 2%. 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Vrednost: 33.096 € 

Za vse prispevke zaposlenim je Občina Radeče namenila 33.096 € oz. skoraj enako kot leto poprej. 
 

402 - Izdatki za blago in storitve 
Vrednost: 304.025 € 

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. Slednji so znašali 304.025 €, kar je 7 % vseh 
odhodkov v letu 2014  oz. 14  % več  kot v letu 2013. 
 

403 - Plačila domačih obresti 
Vrednost: 57.528 € 

Plačila domačih obresti predstavljajo obresti od kratkoročnih kreditov (1.341 €)  in od dolgoročnih 
kreditov (56.186 €). 
 

409 - Rezerve 
Vrednost: 13.957 € 

Za rezervo je bilo porabljenih 13.956 € oz. 6 % več kot v letu 2013.  Specifikacija: 1.552 € tekoča 
proračunska rezerva, 12.000 € proračunska rezerva za odpravo nesreč in 404 € oblikovanje rezervnega 
stanovanjskega sklada KS Svibno. 
 
 

41 - TEKOČI TRANSFERI 
Vrednost: 1.895.714 € 

410 - Subvencije 
Vrednost: 2.919 € 

Zaradi obveznega prenosa GJI iz JPK na Občino Radeče je nastala obveznost občine, da JPK 
subvencionira ceno omrežnine do višine 50 % cen, kar se v skladu s pogodbo ugotovi po zaključenem 
letu. Subvencioniranje JPK je v letu 2014 znašalo le 2.919 €. 
 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Vrednost: 820.263 € 
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Transferi posameznikom in gospodinjstvom (prevozi učencev, oskrbni stroški invalidov, starejših v 
zavodih, subvencije stanarin, družinskega pomočnika, vrtec, kmetijstvo, itd.), so znašali 820.263 € oz. 18 
% vseh odhodkov oz. 10% več kot v letu 2013. Največji med njimi so doplačila programov v vrtcih 
(397.929 €), prevozi učencev (151.682 €) in oskrbni stroški v zavodih ( 131.029 €).  
 
 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
Vrednost: 136.969 € 

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (društva) omogočajo raznolikost uspešnega 
delovanja v kraju - kultura, šport, prireditve. V ta namen je bilo porabljenih 136.969 €. 
 

413 - Drugi tekoči domači transferi 
Vrednost: 935.562 € 

Izdatki za domače tekoče transfere znašajo 935.562 € oz. 20 % vseh odhodkov v letu 2014. Največ 
tekočih transferov je bilo porabljenih za delovanje JZ in sicer v vrednosti 473.981 €. Sledijo jim drugi 
izvajalci javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (JPK Radeče) 448.887 € ter ostali izvajalci 
javnih služb. 
 
 
 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 
Vrednost: 1.794.758 € 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Vrednost: 1.794.758 € 

Investicijski odhodki so v letu 2014 znašali 1.794.758 € oz. 39 % vseh odhodkov. 683.323 € je bilo 
porabljenih za ČN Radeče, 476.154 € za energetsko sanacijo OŠ, 259.126 za kanalizacijo po operativnem 
programu. Za ČN Radeče je bilo v letu 2014 prejetih 454.479 € kohezijskih sredstev in 80.202 € iz 
državnega proračuna RS. Za energetsko sanacijo OŠ je bilo v letu 2014 prejetih 320.813 € kohezijskih 
sredstev in 56.614 € iz državnega proračuna RS.  
 
 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 
Vrednost: 254.326 € 

431 - Investicijski transferi pravnim in fizi čnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 

Vrednost: 5.316 € 

Investicijski transferi so bili realizirani v višini 5.316 € oz. 307 % več kot v letu 2013. 5.000 € je bilo 
porabljeno za nabavo opreme po specifikaciji za Gasilsko zvezo Radeče, 316 € pa za odplinjevalni sistem 
za Unično Hrastnik.   
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432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Vrednost: 249.011 € 

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so znašali 249.011 € oz. 486 % več  kot v letu 2013.  
224.069 € je bil investicijski transfer občinam, ker je Občina Hrastnik investitor II. faze 
izgradnje CEROZ – kompostarne, 24.941 € pa je bilo namenjeno za vzdrževanje opreme in prostorov JZ. 
Gre za amortizacijska sredstva JZ. Za izgradnjo kompostarne je bilo v letu 2014 prejetih 124.537 € 
kohezijskih sredstev in 21.977 € iz državnega proračuna RS.  
 

B - Račun finančnih terjatev in naložb 
 
 

C - Račun financiranja 

50 - ZADOLŽEVANJE 
Vrednost: 280.000 € 

500 - Domače zadolževanje 
Vrednost: 280.000 € 

Za izgradnjo oz. dokončanje okoljskih projektov (ČN, Ceroz - kompostarna, kanalizacija Obrežje) je bil v 
letu 2014 najet dolgoročni kredit pri EKO SKLADU v višini 120.000,00 €. Za v letu 2014 pričet projekt 
Posavsko Špajzo pa je bila sklenjena pogodba za 160.000 € pri Banki Koper. Oba kredita imata 
odplačilno dobo 15 let.  
 
 

55 - ODPLAČILA DOLGA 
Vrednost: 419.917 € 

550 - Odplačila domačega dolga 
Vrednost: 419.917 € 

Občina Radeče je v letu 2014 odplačala dolgoročne kredite v višini 165.916,68 € in kratkoročni kredit v 
višini 254.000,00 €, ki je bil zaradi prepoznega priliva, sicer 31.12.2013 odobrenega dolgoročnega kredita 
NLB odplačan šele v letu 2014 (prvi delovni dan), namesto 31.12.2013. 
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A - Bilanca odhodkov 

01 - UPRAVA 
Vrednost: 4.401.787 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0102002 - Stroški plačilnega prometa 
Vrednost: 2.168 € 

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev so znašali 2.167,84 € oz. 121 % več kot v preteklem letu oz. 58% plana. Razlog 
- večji obseg poslovanja v letu 2014 stroški najema dolgoročnega kredita. 
 
 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE  
STORITVE 

Vrednost: 100.904 € 

0402 - Informatizacija uprave 

04029002 - Elektronske storitve 
Vrednost: 1.440 € 

0104003 - Elektr. storitve - vzpostavitev e-občine program. oprema 
Vrednost: 1.440 € 

Na tej PP je bilo porabljenih  za nabavo antivirusnega programa za 3 leta 1.439,97 € oz. 95% plana.  
 

0403 - Druge skupne administrativne službe 
Vrednost: 99.464 € 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 
Vrednost: 13.009 € 

0104007 - Občinski praznik 
Vrednost: 11.996 € 

Na tej postavki je bilo porabljenih 11.995,85 € za izvedbo občinskega praznika, kjer so bili poplačani izvajalci prireditev. 
 

0104011 - Zakonske zveze 
Vrednost: 39 € 

Občina Radeče izvede jubilejne poroke občanov, zato je v ta namen predvideno nekaj sredstev za pokrivanje nastalih stroškov, 
ki pa so v letu 2014 znašali 38,69 €. 

0104014 - Odličnjaki 
Vrednost: 160 € 

Občina Radeče nagradi najbolj uspešne devetošolce OŠ Marjana Nemca Radeče. V ta namen je bilo porabljenih 159,85 €. 
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0104015 - Obdarovanja starostnikov 
Vrednost: 815 € 

Občina Radeče obdaruje starostnike v domovih upokojencev ter sofinancira njihova srečanja ob koncu leta. tudi v letu 2014 je 
bilo porabljenih 814,58 €. 
 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
Vrednost: 86.456 € 

0104016 - Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 
Vrednost: 18.508 € 

Zaradi urejanja zemljiškoknjižnih zadev  je Občina Radeče v letu 2014 porabila 18.507,63 € za sodne stroške in stroške 
odvetnikov ter notarjev. 
 

0104017 - Obveznosti iz sodnih postopkov 
Vrednost: 67.948 € 

Obveznosti iz sodnih postopkov so v letu 2014 znašali 67.947,89 € iz naslova vračila koncesnine (SEL). 
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

Vrednost: 15.441 € 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 
Vrednost: 660 € 

0106001 - Članarina S0S in ZOS 
Vrednost: 660 € 

Občina Radeče je kot član SOS - Skupnosti občin Slovenije v letu 2014 plačala članarino v višini 660,45 €.  
 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 
Vrednost: 14.780 € 

0106060 - RRA - stroški delovanja 
Vrednost: 14.780 € 

Za delovanje RRA občine članice plačujejo storitve. V letu 2014 je izdatek Občine Radeče za delovanje RRA Krško znašal 
14.780,44 €. 
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0603 - Dejavnost občinske uprave 
Vrednost: 356.365 € 

06039001 - Administracija občinske uprave 
Vrednost: 312.632 € 

0106002 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Vrednost: 213.692 € 

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 - skupaj 213.692,28 € oz. 2,9 
% več kot v preteklem letu (izplačilo nesorazmerij in 2 zaposlena sta prešla iz 6 urnega na 8 urni delovnik po porodniški). 

0106012 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Vrednost: 32.968 € 

Občina Radeče obračunava in plačuje vse zakonsko predpisane prispevke delodajalcev za socialno varnost zaposlenih. Na letni 
ravni je ta znesek znašal 32.968,01 €, kar je skoraj enako kot preteklo leto. 

0106021 - Materialni str. delovanja občinske uprave 
Vrednost: 55.558 € 

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, strokovno izobraževanje. Ti stroški so znašali 
55.557,81 € oz. 10 % več kot v letu 2013 in 31% manj kot je bilo planirano. 

0106023 - Prekrškovni organ 
Vrednost: 10.414 € 

Za sodelovanje v skupnem prekrškovnem organu Občina Radeče na tej PP zagotavlja izdatke za osebne dohodke zaposlenih in 
za materialne stroške. Ti so znašali 7.085,07 € za plače in 3.328,79 € za materialne stroške. V skupnem je bil izdatek višji za 
5,2% glede na predhodno leto. 
 

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

Vrednost: 43.733 € 

0106040 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 
Vrednost: 36.763 € 

Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov - čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, električna 
energija, ogrevanje, komunalne storitve, telefon, faks, poštnina, zavarovanje za objekte. Stroški vzdrževanja upravnih 
prostorov so v letu 2014 znašali 36.762,96 € oz. skoraj enako kot predhodno leto. 

0106046 - Investicijski odhodki in investicijsko vzdrževanje 
Vrednost: 6.970 € 

Pod investicijsko vzdrževanje je knjižena 6.969,86 € vredna oprema v objektu Savus. 
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08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
Vrednost: 1.961 € 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 
Vrednost: 1.961 € 

08029001 - Prometna varnost 
Vrednost: 1.961 € 

0108001 - svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Vrednost: 1.961 € 

Na tej PP so načrtovani izdatki v zvezi s preventivo in vzgojo v cestnem prometu, v zvezi z izvajanjem sprejetih sklepov sveta. 
Ti stroški v letu 2014 znašajo 1.961,49 € oz. 3,8% manj od predhodnega leta. 
 
 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
Vrednost: 1.317 € 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 
Vrednost: 1.317 € 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 
Vrednost: 1.317 € 

0110001 - Družbeno koristno delo 
Vrednost: 1.317 € 

Občina Radeče je vključena v mrežo izvajalskih organizacij za opravljanje dela v splošno korist. Gre za to, da napoteni 
opravljajo dela v splošno korist in s tem občani lahko odslužijo kazen za prekrške. Ti stroški - prehrana in prevoz na delo, 
zdravstveni pregledi in varstvo pri delu znašajo 1.316,88 € in so za 31,1% višji od leta 2013. 
 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
Vrednost: 28.591 € 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 
Vrednost: 14.965 € 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

0111006 - Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva 
Vrednost: 13.857 € 

Na tej PP je občina za pomoč pri naložbah v kmetijska gospodarstva v letu 2014 namenila 13.857,10 € oz. 9,4% več kot leto 
prej. 
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0111008 - Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 
Vrednost: 220 € 

Na tej PP je občina za sredstva za pomoč za plačilo zavarovalnih premij v kmetijstvu namenila 220,35 €. 
 

0111011 - Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 
Vrednost: 888 € 

Na tej PP je občina za sredstva za pomoč za plačilo tehnične podpore v kmetijstvu plačala 887,61 € oz. 65% manj kot v letu 
2013. 
 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

0111018 - Zavetišče za živali 
Vrednost: 869 € 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za izdatke za zapuščene živali. V letu 2014 se je v ta namen porabilo 869,32 € oz. 35% manj 
kot leta 2013. 

1104 - Gozdarstvo 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

0111007 - Gozdne ceste - vzdrževanje 
Vrednost: 12.757 € 

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. Stroški za tovrstna opravila oz. vzdrževanje so v letu 2013 znašali le 300 €. Obveznost za opravljena dela je bila 
poravnana šele v letu 2014, ker so tudi prilivi po pogodbi z MKO bili nakazani v letu 2014. 
 
 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROV IN 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 
Vrednost: 479.920 € 

0112004 - Lokalni energetski koncept Občine Radeče 
Vrednost: 3.766 € 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za izvedbo ukrepov, ki nam jih nalagajo zakonski predpisi v zvezi z varčevanjem energije. Za 
vodenje ustreznih evidenc na tem področju smo porabili 3.766,14 €. 
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0112005 - Energetska sanacija 
Vrednost: 476.154 € 

Občina Radeče je v letu 2014 plačala 476.154,31 € za izvedbo energetske sanacije OŠ. Za energetsko sanacijo OŠ je bilo v letu 
2014 prejetih 320.813 € kohezijskih sredstev in 56.614 € iz državnega proračuna RS.  
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

0113001 - Vzdrževanje javnih cest 
Vrednost: 204.166 € 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za vzdrževanje javnih cest, za kar je pooblaščena JP Komunala Radeče. V ta namen je bilo 
porabljenih 204.166,41 € (tako za zimsko službo kot za redno vzdrževanje javnih cest). Znesek je za 10% nižji od leta 2013 
predvsem na račun zimske službe.  

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

0113003 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije cest 
Vrednost: 5.731 € 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove javnih cest ter za pripravo 
projektne dokumentacije in nadzor ob gradnji javnih cest. V letu 2014 so bila opravljena manjša dela v višini 5.730,78 €. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

0113021 - Prometna signalizacija, napisne table 
Vrednost: 5.478 € 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za prometno signalizacijo, napisne table. V letu 2014 je bilo porabljenih 5.477,55 €. 

0113022 - Ureditev parkirišč 
Vrednost: 799 € 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za ureditev parkirišč. Porabljenih je bilo 799,20 €. 

0113023 - Urejanje cestnega prometa - JPK 
Vrednost: 850 € 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za urejanje cestnega prometa, za kar je pooblaščena JP Komunala Radeče. JPK Radeče je v ta 
namen prejela 850,03 €. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

0113024 - Cestna - javna razsvetljava - tokovina 
Vrednost: 41.602 € 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za cestno razsvetljavo - plačilo tokovine, za kar je pooblaščena JP Komunala Radeče. JPK 
Radeče je v ta namen prejela 41.602,35 € ali 36% več kot v letu 2013 (poračun za novo odjemno mesto ŽP) 
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0113025 - Cestna - javna razsvetljava - vzdrževanje 
Vrednost: 10.019 € 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za vzdrževanje cestne razsvetljave, za kar je pooblaščena JP Komunala Radeče. Za tovrstne 
izdatke je bilo namenjenih 10.019,06 € oz. 20% manj kot preteklo leto. 
 

0113027 - Cestna - javna razsvetljava - novogradnje 
Vrednost: 8.461 € 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za izvedbo novih cestnih razsvetljav. Na tej postavki je bilo porabljenih 8.460,98 €. 
 

14 – GOSPODARSTVO 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 - Promocija občine 

0114002 - Promocija občine 
Vrednost: 21.828 € 

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. V ta namen je imela Občina Radeče za 21.827,89 € stroškov oz. 112% več kot 
v letu 2013. 

0114004 - Mednarodne prireditve 
Vrednost: 1.732 € 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za mednarodne prireditve - gre za propagandno promocijski material in storitve, izvedbo 
prireditev v sodelovanju z društvi. V letu 2014 je bilo porabljenih v ta namen 1.732,10 €, kar je 37% več kot v letu 2013. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
Vrednost: 61.991 € 

0114003 - Turizem - spodbujanje dejavnosti 
Vrednost: 24.000 € 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za spodbujanje dejavnosti na področju turizma. Sredstva v višini 24.000,00 € so namenjena za 
pokrivanje dela plač zaposlenih v KTRC-ju. 

0114006 - Investicije v turizem 
Vrednost: 34.352 € 

Na tej PP je bilo porabljenih 34.352,08 € za stekleni nadstrešek na objektu Savus in ostalo opremo. 

0114008 - TIC 
Vrednost: 1.364 € 

Na tej PP so za objekt TRC SAVUS prikazani nastali stroški v višini 1.364,10 €. 

0114010 - Daljinska kolesarska pot SAVA-KRKA BIKE 
Vrednost: 2.275 € 

Na tej PP so prikazani izdatki za izdelavo projektov. 
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

0115001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Vrednost: 13.580 € 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki, za kar je pooblaščena JP Komunala Radeče. V ta namen je 
Občina Radeče namenila JPK Radeče sredstva v višini 13.580,14 € oz. 126% več kot v letu 2013. 

0115002 - Zapiranje deponije Hotemež 
Vrednost: 16.873 € 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za zapiranje deponije Hotemež za izvajanje monitoringa podzemnih voda, za kar je 
pooblaščena JP Komunala Radeče. V ta namen je Občina Radeče namenila 16.873,45 € oz. 191% izdatka iz leta 2013. 

0115003 - Investicijski transferi - Unično 
Vrednost: 224.385 € 

Investitor II. faze izgradnje regijske deponije Unično (Kompostarna CEROZ) je Občina Hrastnik, ki vodi celotno investicijo in 
koordinira med državo in ostalimi občinami (Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Litija, Radeče). V letu 2014 smo za gradnjo II. faze 
regijske deponije porabili 224.069,16 €. Za izgradnjo kompostarne je bilo v letu 2014 prejetih 124.537 € kohezijskih sredstev 
in 21.977 € iz državnega proračuna RS. 

0115004 - Ekološki otoki 
Vrednost: 1.128 € 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za nabavo in izvedbo ekoloških otokov v skladu s programom JP Komunale Radeče. Stroški iz 
te PP so znašali 1.128,34 €. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

0115006 - Padavinske vode 
Vrednost: 25.329 € 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za urejanje padavinskih voda, za kar je pooblaščena JP Komunala Radeče. V ta namen je JPK 
Radeče prejela 25.329,19 €, kar je 277% več kot v letu 2013. 

0115007 - Gradnja in vzdrževanje kanalizacije 
Vrednost: 5.523 € 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacije, za kar je pooblaščena JP Komunala Radeče. Za 
projekte je bilo JPK Radeče nakazano 5.522,79 €. 

0115008 - Izvedba kanalizacije po operativnem programu 
Vrednost: 259.126 € 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za izvedbo kanalizacije po operativnem programu, za kar je pooblaščena JP Komunala 
Radeče.  Občina Radeče je za izvedbo kanalizacijskega sistema na območju občine porabila 259.125,62 €. Glavni poudarek je 
bil na kanalizaciji Obrežje. 
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0115014 - Centralna čistilna naprava Radeče 
Vrednost: 683.323 € 

Gradnja centralne čistilne naprave s kapaciteto 3.000 PE in ciljem optimalnega čiščenja ter posledično zmanjšanega 
obremenjevanja okolja je v letu 2014 v polnem teku. V letu 2014 smo v ta namen porabili 683.323,43 €. Za ČN Radeče je bilo 
v letu 2014 prejetih 454.479 € kohezijskih sredstev in 80.202 € iz državnega proračuna RS. 

0115015 - Črpališče - zavarovanje 
Vrednost: 238 € 

S prenosom GJI iz JPK na Občino Radeče je v skladu s pogodbo med odhodke vključeno ustrezno zavarovanje objekta. Za 
zavarovanje je bilo v letu 2014 porabljenih 237,64. 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

Vrednost: 224.301 € 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

0116004 - Izdelava strategije prost. razvoja oz. občinski prostorski načrt 
Vrednost: 5.216 € 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za izdelavo bolj podrobnih prostorskih načrtov. Zato je bilo v letu 2014 porabljenih 5.215,50 €. 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

0116005 - Gradnja in vzdrževanje vodovodov - investitor občina 
Vrednost: 1.320 € 

Na tej PP je bilo porabljenih 1.320,00 € za projektno dokumentacijo vodovod Obrežje. 

0116012 - Vodovodno omrežje - zavarovanje 
Vrednost: 882 € 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za ustrezno zavarovanje vodovodnega omrežja, kar je naloga občine zaradi prenosa GJI iz JPK 
na Občino Radeče. Na tej PP je bilo v letu 2014 porabljenih 882,18 €.  

0116013 - Vodovod - subvencija za omrežnino 
Vrednost: 2.919 € 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za subvencioniranje cen omrežnine vodovod. Naloga je občini prenešena z prenosom GJI iz 
JPK na Občino Radeče, kar je v skladu s pogodbo. V ta namen je bilo porabljenih 2.919,41 €, subvencioniranje se je v letu 
2014 zaključilo. 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

0116018 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Vrednost: 29.909 € 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za urejanje pokopališča Radeče in pogrebno dejavnost, za kar je pooblaščena JP Komunala 
Radeče. Za ta namen je JPK Radeče prejela 29.909,16 € oz. 55% več od leta 2013.  
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16039003 - Objekti za rekreacijo 

0116031 - Otroška igrišča 
Vrednost: 2.000 € 

Občina Radeče je v letu 2014 porabila 2.000,00 € za obnovitev otroških igral. 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

0116032 - Praznično urejanje kraja 
Vrednost: 277 € 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za praznično urejanje kraja. Na tej postavki je bilo porabljenih 277,31 €. 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

0116016 - KKS 
Vrednost: 33.111 € 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje opreme KKS. Gre za širitev omrežja 
(vrednost 33.110,91 €). 

0116020 - Druge komunalne dejavnosti - zelene in javne površine 
Vrednost: 85.171 € 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za druge komunalne dejavnosti - zelene in javne površine, za kar je pooblaščena JP Komunala 
Radeče. V ta namen je bilo porabljenih 85.171,48 € oz. 2 % manj kot v letu 2013. 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

0116022 - Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, stanovanj 
Vrednost: 29.879 € 

Za vzdrževanje stanovanj je Občina Radeče namenila 29.879,15 €. 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

0116025 - Odkup stanovanj po stanovanjskem zakonu 
Vrednost: 16 € 

V skladu z zakonodajo s stanovanjskega področja je občina zavezana del sredstev od odprodaje stanovanj po zakonu nakazati 
Stanovanjskemu in Odškodninskemu skladu Republike Slovenije, za kar jima je občina nakazala 16,28 €. S tem je tudi 
zaključen odkup po stanovanjskem  zakonu. 

0116028 - Obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje stanovanj 
Vrednost: 9.500 € 

V skladu z zakonodajo s stanovanjskega področja so načrtovani izdatki za kritje obratovalnih stroškov, zavarovanja in 
upravljanja stanovanj. V ta namen je bilo za opravljeno delo porabljenih 9.500 €. 
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1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča) 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

0116029 - Odmera lokalnih cest 
Vrednost: 2.471 € 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za izvedbo odmer lokalnih cest. Za odmero lokalnih cest je bilo v letu 2014 porabljenih 
2.470,94 € oz. 213% več plačil kot v letu 2013. 

16069002 - Nakup zemljišč 

0116030 - Nakup zemljišč 
Vrednost: 21.629 € 

Na tej PP je bila v skladu s sklenjeno pogodbo v letu 2013 plačana druga polovica, in sicer 21.629 € za nakup zemljišča v 
centru Radeč t.i. "Svoboda". 
 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 - Primarno zdravstvo 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

0117001 - Zdravstveni dom Radeče 
Vrednost: 2.615 € 

Na tej PP smo v letu 2014 porabili sredstva v višini 2.614,69 €. Realizacija je za 80% višja glede na preteklo leto. 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

0117005 - Mrliško ogledna služba 
Vrednost: 2.627 € 

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. V letu 2014 
smo v ta namen porabili 2.626,70 €  oz. 32% manj od leta 2013. 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

0118001 - Kulturni in sakralni spomeniki 
Vrednost: 4.900 € 

Na tej PP Občina Radeče načrtuje sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov kulturne dediščine.  Občina Radeče je 
namenila za obnovo oltarne slike na cerkvi Sv. Katarine na Jelovem 4.900 €. 

0118004 - Obnova starega mestnega jedra 
Vrednost: 9.744 € 

Na tej PP je Občina Radeče za pripravo ustreznih projektov za izvedbo projekta Posavska špajza plačala 9.744,40 €. 

0118008 - Posavska špajza 
Vrednost: 120.058 € 

Na tej PP je bilo v letu 2014 plačanih 120.058,32 € za izvedbo projekta Posavska špajza. 

1803 - Programi v kulturi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

0118002 - Knjižnica Radeče 
Vrednost: 73.148 € 

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. Za plače zaposlenih v knjižnici je Občina namenila 
42.957,16 €, za izdatke za blago in storitve 28.219,79 € ter za tekoče vzdrževanje 593,60 €, za nabavo dveh računalnikov pa 
1.377,31 €. 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

0118011 - Delovanje kulturnih društev 
Vrednost: 19.140 € 

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. Kulturna društva so od Občine Radeče pridobila 
19.139,77 € oz. 20% manj od leta 2013.  

0118012 - Kulturne prireditve 
Vrednost: 13.430 € 

Občina Radeče je za izvedbo različnih kulturnih prireditev v letu 2014 namenila 13.430,00 € oz. 20% manj od leta 2013. 
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0118013 - Sofinanciranje dejavnosti JSKD 
Vrednost: 2.280 € 

Na tej PP Občina Radeče načrtuje sredstva za sofinanciranje dejavnosti javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - območna 
izpostava Laško, na osnovi podpisane pogodbe. V ta namen je občina namenila 2.280 €. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

0118015 - Drugi programi v kulturi 
Vrednost: 16.400 € 

Za del plač KTRC - ja je Občina Radeče namenila 14.000,00 € ter 2.400,00 € neprofitnim organizacijam. 

0118018 - Dom kulture 
Vrednost: 9.156 € 

Skupni stroški te PP znašajo 9.155,59 €, od tega je bilo namenjenih 3.494,75 € za tekoče vzdrževanje (komunala, 
elektrika), 5.660,84 € za Tekoče transfere JZ KTRC (ogrevanje, čiščenje, itd.). 

0118022 - Dom PORP 
Vrednost: 8.396 € 

Za vzdrževanje PORP-a je Občina Radeče v letu 2014 namenila 8.395,56 €. 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 

0118025 - Sofinanciranje programov veteranskih društev 
Vrednost: 4.004 € 

Za sofinanciranje programov veteranskih društev smo v letu 2014 namenili 4.003,86 €. 
 

0118026 - Vzdrževanje spominskih obeležij 
Vrednost: 1.097 € 

Za vzdrževanje spominskih obeležij je bilo porabljenih 1.097,02 €. 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

0118028 - Izpopolnjevanje strokovnih kadrov - šport 
Vrednost: 2.339 € 

Na tej PP je bilo porabljenih 2.339,20 €. 

0118029 - 80-urni ŠP rekreativni programi 
Vrednost: 8.359 € 

Na tej PP je bilo porabljenih 8.359,20 €, ki so bila namenjena ŠD. 

0118030 - Športno rekreativne prireditve 
Vrednost: 7.464 € 

Sofinanciranje športno rekreativnih prireditev je znašalo 7.464,00 €. 
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0118031 - Program Zlati sonček, Krpan 
Vrednost: 3.437 € 

Za financiranje programa Zlati sonček in Krpan je bilo namenjenih 3.436,56 €. 
 

0118032 - 40-urni program - predšolski otroci 
Vrednost: 413 € 

 Izdatki za športno dejavnost predšolskih otrok so znašali 412,80 €. 

0118033 - 80-urni program - šolski otroci 
Vrednost: 18.755 € 

Izdatki za izvedbo 80-urnega programa za šolske otroke so znašali 18.754,88 €. 

0118034 - šolska športna tekmovanja 
Vrednost: 1.118 € 

Za šolska športna tekmovanja je bilo porabljenih 1.118 €. 

0118035 - Tekoče vzdrževanje in upravljanje športnih objektov 
Vrednost: 81.359 € 

Za vzdrževanje in upravljanje športnih objektov je JZ KTRC porabil 81.358,69 €, od tega 38.000,00 € za plače in 43.358,69 € 
za vzdrževanje športnih objektov. 

0118039 - Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 
Vrednost: 59.012 € 

Na tej PP je bilo porabljenih 59.011,55 € za vzdrževanje športnih objektov in igrišč. 10.968,82 je bilo izdatkov za "tenis 
hiško", 6.000 € za ograjo na bazenu (del obveznosti se bo poravnal v letu 2014), ostalo pa za dokumentacijo za igrišče za malo 
nogomet, geo meritve za igrišče in parkirišče ter izdatke za športno dvorano. 

18059002 - Programi za mladino 

0118052 - DPM 
Vrednost: 3.121 € 

Na tej PP so načrtovana sredstva za sofinanciranje programov Društva prijateljev mladine in sofinanciranja, daril otrokom ob 
prihodu dedka Mraza skupno 3.120,78 €.  

0118053 - Sofinanciranje letovanja 
Vrednost: 3.202 € 

Na tej PP se načrtuje sredstva za sofinanciranje letovanja za otroke socialno šibkih družin in za sofinanciranje letovanja 
varovancem VDC. V letu 2014 je bilo v ta namen porabljenih  3.202,16 €. 

0118054 - Delovanje mladinskega centra 
Vrednost: 3.204 € 

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. Porabljenih je bilo 3.204,31 € oz. 13% manj kot v letu 2013. 
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19 - IZOBRAŽEVANJE 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 - Vrtci 

0119001 - Predšolska vzgoja 
Vrednost: 450.094 € 

Občina Radeče je v letu 2014 za varstvo otrok namenila 450.093,78 €, kar je za 1,6% manj kot v letu 2013. Novozgrajeni 
VRTEC ČIRA ČARA je deloval skozi vse leto (izdatki so primerljivi z predhodnim letom in niso povečani glede na to, da so 
površine bistveno večje); nekaj obveznosti je bilo poravnano vrtcem izven Občine Radeče za varstvo otrok, katerih starši imajo 
stalno prebivališče v Občini Radeče. 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 - Osnovno šolstvo 

0119009 - Osnovna šola 
Vrednost: 117.051 € 

Za osnovno šolsko dejavnost je bilo porabljenih 117.050,82 € oz. 23% manj kot v letu 2013. Predvsem so se zmanjšali stalni 
materialni stroški za 16 %. 

0119019 - Investicije in investicijsko vzdrževanje - OŠ 
Vrednost: 16.824 € 

Odhodki na tej postavki so v letu 2014 znašali 16.824,00 € (zamenjava oken). 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

0119022 - Glasbena šola Radeče 
Vrednost: 13.355 € 

Redni izdatki na tej postavki so znašali 13.354,62 € oz. 12,2% več kot leta 2013. 

0119027 - Investicije in investicijsko vzdrževanje - GŠ 
Vrednost: 6.740 € 

Investicijski izdatki (za instrumente) so v letu 2014 znašali 6.740,11 € in so za 24% višji od predhodnega leta. 

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 

0119018 - Nadstandardni program Glasbena šola 
Vrednost: 4.684 € 

Za nadstandardni program glasbene šole je Občina Radeče v letu 2014 namenila 4.684,26 €. 

0119028 - Izobraževanje učiteljev v glasbeni šoli 
Vrednost: 1.545 € 

Za izobraževanje učiteljev v GŠ je bilo v letu 2014 porabljenih 1.545 € oz. 19% več od leta 2013. 
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1905 - Drugi izobraževalni programi 

19059002 - Druge oblike izobraževanja 

0119030 - Izobraževanje ostalo 
Vrednost: 1.915 € 

Na tej PP je bilo porabljenih 1.915,03 € oz. 36% manj kot leta 2013. 

1906 - Pomoči šolajočim 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

0119021 - Osnovna šola za otroke s posebnimi potrebami 
Vrednost: 16.618 € 

Za otroke s posebnimi potrebami (prevozi in oskrbni stroški v zavodih) je občina v letu 2014 porabila 16.618,15 €. 

0119031 - Pomoč socialno šibkim učencem 
Vrednost: 3.600 € 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za pomoč socialno šibkim učencem za sofinanciranje malic, izlete, ekskurzije, kosil ter šole v 
naravi. Za ta namen je občina namenila 3.600 €, kar je enako kot leta 2013. 

0119032 - Prevozi učencev 
Vrednost: 137.032 € 

Na tej PP Občina Radeče v skladu z zakonom načrtuje sredstva za prevoze učencem oddaljenim od šole več kot 4 kilometre 
oziroma za prevoze na nevarnih poteh. Za te namene je Občina porabila 137.031,76 € oz. 38% več kot v letu 2013.  

19069003 - Štipendije 

0119038 - Posavska štipendijska shema 
Vrednost: 1.189 € 

Na tej PP se načrtuje obveznosti za vključitev v Posavsko štipendijsko shemo. V letu 2014 je bilo za to 
postavko porabljenih 1.188,85 €. 
 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2002 - Varstvo otrok in družine 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

0120015 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok 
Vrednost: 7.769 € 

Na tej PP je bilo porabljenih 7.769,36 € oz. 20% manj kot v letu 2013.. 



75 

 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

0120001 - družinski pomočnik 
Vrednost: 20.369 € 

Na tej PP se načrtujejo izdatki za družinskega pomočnika (v letu 2014 - dve osebi). V ta namen je bilo porabljenih 20.369,10 € 
oz. enako kot predhodno leto. 

0120002 - Oskrbni stroški invalidov v zavodih 
Vrednost: 57.889 € 

Na tej PP se načrtuje sredstva za oskrbne stroške invalidov v zavodih. V letu 2014 je bilo porabljenih 57.889,11 € oz. 
101% več kot leta 2013.  

20049003 - Socialno varstvo starih 

0120003 - Oskrbni stroški starejših v zavodih 
Vrednost: 71.172 € 

Na tej PP se načrtuje sredstva za oskrbne stroške starejših v zavodih, za kar je bilo v letu 2014 porabljenih 71.171,84 € oz. 15% 
več kot leta 2013. 

0120004 - Pomoč družinam na domu 
Vrednost: 61.047 € 

Na tej PP se načrtuje sredstva za doplačilo storitve "pomoč družini na domu", za izvajanje katere je pooblaščen CSD 
Laško. Občina je v letu 2014 za pomoč družinam na domu namenila 61.046,99 € oz. 49% več kot v letu 2013.    

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

0120006 - Subvencija stanarin 
Vrednost: 25.030 € 

Za subvencijo stanarin je bilo v letu 2014 porabljenih 25.029,60 € oz 9% več kot predhodno leto. Število prosilcev, ki ustrezajo 
pogojem za subvencijo, vztrajno narašča. 

0120007 - Pogrebni stroški socialno ogroženih 
Vrednost: 497 € 

Za pogrebne stroške socialno ogroženih je bilo v letu 2014 porabljenih 497,33 €. 
 

0120011 - Denarna socialna pomoč 
Vrednost: 12.731 € 

Za pomoč socialno ogroženim občanom je Občina Radeče v letu 2014 porabila 12.731,44 € oz. 2 % več kot v letu 2013. 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

0120008 - Sofinanciranje OORK 
Vrednost: 11.357 € 

Na tej PP je bilo porabljenih 11.356,81 € oz. 58% več kot v letu 2013. Sofinanciramo deleže plač zaposlenih. 
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0120009 - Humanitarna dejavnost 
Vrednost: 6.212 € 

Za humanitarne dejavnosti je Občina Radeče v letu 2014 namenila 6.212,28 € oz. 37% manj od leta 2013. 
 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

0122002 - Odplačilo obresti od dolg. kredita 
Vrednost: 57.163 € 

Za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov je bilo v letu 2014 porabljenih 57.162,84 € ali 28% več kot v letu 2013.  

0122003 - Obresti od kratkoročnih kreditov 
Vrednost: 1.341 € 

Za kratkoročne obresti  je bilo v letu 2014 porabljenih 1.341,48 € oz. 90% manj kot v letu 2013, saj se občina ni kratkoročno 
zadolževala. 
 
 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 

23029001 - Rezerva občine 

0123011 - Rezerva občine 
Vrednost: 12.000 € 

Za odpravo nesreč je občina porabila 12.000 € (sanacija plazu Žebnik, odvoz plaznine Dvor-Bregar, sanacija cest po 
poplavah). 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

0123012 - Odprava posledic na GJI na lokalni ravni 
Vrednost: 2.091 € 

Občina je na tej PP namenila 2.091,08 € denarnih sredstev.  

0123014 - Sanacija plazov 
Vrednost: 1.010 € 

Na tej PP je bilo plačanih 1.010,00 € za izdelane projekte.  
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2303 - Splošna proračunska rezervacija 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

0123005 - Tekoča proračunska rezerva 
Vrednost: 1.552 € 

Na tej PP je bilo porabljenih 1.552,13 €.  
 
 
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

03 - KS RADEČE 
Vrednost: 5.642 € 

0306002 - KS Radeče 
Vrednost: 4.677 € 

KS Radeče je na tej postavki porabila 4.677,39 € za svoje aktivnosti. 

0306009 - KS Radeče - zimska služba 
Vrednost: 964 € 

Stroški zimske službe v KS Radeče so znašali 964,19 €.  
 

04 - KS JAGNJENICA 
Vrednost: 4.500 € 

0406001 - KS Jagnjenica 
Vrednost: 3.950 € 

KS Jagnjenica je v letu 2014 na tej PP za svoje aktivnosti porabila 3.950,22 € .  

0406009 - KS Jagnjenica - zimska služba 
Vrednost: 549 € 

Za zimsko službo v letu 2014 je bilo porabljenih 549,31 €. 
 

05 - KS SVIBNO 
Vrednost: 11.803 € 

0506003 - KS Svibno 
Vrednost: 9.257 € 

Na tej PP je bilo v letu 2014 porabljenih  9.257,46 € za redno delovanje KS Svibno, največ od tega 3.685,73 € za ogrevanje. 
Večnamenski poslovni objekt, čigar večinski lastnik je KS Svibno je prešel na dejanske odčitke porabe kurjave po radiatorjih, 
kar je prineslo s seboj najprej velike poračune za nazaj, posledično pa tudi visoke akontacije ogrevanja. Prav tako je bil 
montiran odštevalni števec za ogrevanje podružnične šole na Svibnem. 
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0506005 - KS Svibno - pokopališče 
Vrednost: 2.449 € 

Za redno vzdrževanje pokopališča je bilo v letu 2014 porabljenih 2.449,23 €.  

0506009 - KS Svibno - zimska služba 
Vrednost: 96 € 

Za zimsko službo v letu 2014 je bilo porabljenih 96,06 €. 
 

06 - KS VRHOVO 
Vrednost: 13.392 € 

0606004 - KS Vrhovo 
Vrednost: 9.929 € 

KS Vrhovo je za svoje delovanje porabila 9.928,74€, od tega 6.135,48 € koncesnine. 

0606006 - KS Vrhovo - pokopališče 
Vrednost: 2.978 € 

Na tej PP je bilo v letu 2014 porabljenih 2.978,34 €.  

0606009 - KS Vrhovo - zimska služba 
Vrednost: 485 € 

KS Vrhovo je za zimsko službo porabila 484,51€. 
 
 
 
 

07 - OBČINSKI SVET 
Vrednost: 43.216 € 

0701001 - Delo občinskega sveta in odborov 
Vrednost: 18.089 € 

Za delovanje Občinskega sveta in odborov je bilo namenjenih 18.089,40 € oz. 5 % manj kot v letu 2013. 

0701002 - Politične stranke 
Vrednost: 6.329 € 

Za delovanje političnih strank je bilo namenjenih 6.328,50 €. 
 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

0701003 - Volitve 
Vrednost: 18.798 € 

 Na tej PP je bilo porabljenih 18.798,16 € za izvedbo lokalnih volitev v letu 2014 (volitve župana in občinskih svetnikov). 
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0203 - Fiskalni nadzor 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

08 - NADZORNI ODBOR 

0802001 - Nadzorni odbor 
Vrednost: 4.813 € 

Na tej PP je bilo v letu 2014 porabljenih 4.812,56 € oz. 148% več kot v letu 2013. 
 
 
 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

09 - ŽUPAN 

0901001 - Plače za delo po pogodbi in nadomestila - župan in podžupan 
Vrednost: 29.921 € 

Za plače župana in podžupana je bilo v letu 2014 porabljenih 29.920,79 €, kar je 4% manj kot v letu 2013, ker je bilo leto 
volitev in je podžupan  imenovan kasneje kot župan.  

0901003 - Informiranje 
Vrednost: 14.151 € 

Na tej PP je bilo v letu 2014 porabljenih 14.150,75 €, kar je 5% manj od predhodnega leta (gre za objave v Uradnem listu, 
oddajo Utrinki iz Radeče in Radio Kum). 

0901004 - Reprezentanca 
Vrednost: 7.645 € 

Na tej PP je bilo v letu 2014 porabljenih 7.664,53 €, oz. 46% manj kot leta 2013 za proslave, protokole, največji delež pa je bil 
namenjen za društva (5.334 €) 
 
 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

0907001 - Civilna zaščita in reševanje 
Vrednost: 3.000 € 

Na tej PP je bilo v letu 2014 porabljenih 3.000,00 € za nabavo opreme. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

0907010 - Protipožarna varnost 
Vrednost: 58.000 € 

Na tej PP je bilo v letu 2014 za redno dejavnost porabljenih 58.000 €. 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 

C - Račun financiranja 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Vrednost: 419.917 € 

2201 - Servisiranje javnega dolga 
Vrednost: 419.917 € 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

0122001 - Odplačilo dolgoročnega kredita 
Vrednost: 165.917 € 

Na tej PP se načrtuje sredstva za odplačilo dolgoročnega kredita. Občina Radeče je na osnovi kreditnih pogodb v letu 2014 
odplačala 165.916,68 € dolgoročnega kredita. 

0122005 - Odplačilo kratkoro čnega kredita 
Vrednost: 254.000 € 

Na tej PP se načrtuje sredstva za odplačilo kratkoročnega kredita. Občina Radeče je v letu 2014 odplačala 254.000,00 
€ kratkoročnega kredita najetega v letu 2013. Kratkoročni kredit bi morali vrniti v letu 2013, vendar so sredstva odobrenega 
dolgoročnega kredita dne 31.12.2013 prepozno prispela na TRR občine. Obveznost je Občina Radeče poravnala prvi delovni 
dan v letu 2014. 
 
 
 
  



81 

 

 

I I I .  
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  

01 - UPRAVA 

04029001 - Informacijska infrastruktura 

04029002 - Elektronske storitve 

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

Namen in cilj 

Nakup programske opreme. 

Stanje projekta 

panda - antivirusni program za 3 leta - nabavljen v 2014 

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

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

Namen in cilj 

Nabava opreme v objektu Savus. 

Stanje projekta 

Opravljena nabava ( hladilni pult, blok pult in zaprti pult). 

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. 

Stanje projekta 

Nabava opreme po specifikaciji. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB099-08-0078 - Invest. transferi neprofitnim organizacijam 

Namen in cilj 

Nabava opreme po specifikaciji. 

Stanje projekta 

Nabava opreme po specifikaciji 
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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. 

Stanje projekta 

Plačani projekti za izvedbo sanacije. 

OB099-12-0001 - Energetska sanacija 

Namen in cilj 

Osnovni namen investicije je implementacija potrebnih ukrepov za energetsko sanacijo obstoječe šole ter funkcionalno 
izboljšanje s ciljem povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, doseči prihranke pri uporabi 
energentov, zamenjati obstoječe energente in zmanjšati toplotne izgube objekta. Prvenstveni namen investicije je doseči  
predvsem zmanjšanje stroškov energije in s tem celotnih stroškov delovanja javnega zavoda. 

Stanje projekta 

Investicija v teku. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

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

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

Sanacija odseka Obrežje - Vran. 

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. 

Stanje projekta 
Dopolnitev PGD parkirišče ŽP. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

OB099-08-0017 - Cestna razsvetljava - novogradnje 

Namen in cilj 

Izgradnja - razširitev po programu. 

Stanje projekta 

Javna razsvetljava pri Savusu. 
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14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

OB099-08-0020 - Ostale dejavnosti - zgradbe 

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

Povečanje vrednosti objekta Savus (stekleni nadstrešek). 

OB099-13-0001 - SAVA-KRKA BIKE 

Stanje projekta 

Izdelava projekta SAVA-KRKA BIKE. 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

OB099-08-0024 - Investicijski transferi - Unično 

Namen in cilj 
Izgradnja kompostarne CEROZ - koordinator Občina Hrastnik. 

Stanje projekta 

V letu 2013 je z nekaj prekinitvami potekala izgradnja kompostarne CEROZ. Glavni del investicije se je zaradi objektivnih 
razlogov prestavil v leto 2014. 

OB099-08-0025 - Ekološki otoki 

Namen in cilj 
Nakup ekoloških otokov po operativnem programu v navezi JPK - posamezne KS, nadaljevanje opremljanja. 

Stanje projekta 

Ekološki otok Brunška gora. 

OB099-12-0003 - Investicijsko vzdrževanje - CEROZ 

Namen in cilj 
Investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev - CEROZ - pripadajoči delež - sofinanciranje 7,07%. 

Stanje projekta 

Vzdrževanje na odplinjevalnem sistemu. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB099-08-0028 - Kanalizacija - projekti 

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 
Kanalizacija Obrežje. 

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. 
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Stanje projekta 

Izgradnja kanalizacije Obrežje, Pot na Brod 

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. 

Stanje projekta 

Izgradnja ČN Radeče do poskusnega obratovanja. 

16039001 - Oskrba z vodo 

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

Namen in cilj 

Pridobivanje projektne dokumentacije za vnaprej in zagotavljanje strokovnega nadzora. 

Stanje projekta 

Projekt vodovod Obrežje (slap). 

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 

Obnova lesenih igral. 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

OB099-11-0002 - KKS 

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

Priprava terena za polaganje kabla in priključki omaric KKS na električno omrežje. 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

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

Namen in cilj 

Zagotavljanje osnovnih pogojev za bivanje, adaptacija poslovnih prostorov - po potrebi . 

Stanje projekta 

JZ KTRC je v skladu s svojim programom vzdrževanja stanovanj na tej postavki porabil 29.879,15 € za nujna vzdrževalna 
dela. 
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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. 

Stanje projekta 

Geodetske odmere cest. 

16069002 - Nakup zemljišč 

OB099-08-0045 - Nakup zemljišč 

Namen in cilj 

Nakupi zemljišč potrebnih po programu stvarnega premoženja za izvajanje nalog občine. 

Stanje projekta 

Cesta Papirnica - Bazen, zemljišče Svoboda, zajetje vodovod Prnovše. 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

OB099-08-0099 - Investicijsko vzdrž. in izboljšave-objekt ZD 

Stanje projekta 

Plačane omrežnine za elektro priključke. 

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. 

Stanje projekta 

Obnova oltarne kulise v cerkvi Sv. Katarine na Jelovem. 

OB099-08-0047 - Obnova starega mestnega jedra 

Namen in cilj 

Pridobivanje projektne dokumentacije potrebne za prijavo na razpise. 

Stanje projekta 
Projekt za odstranitev objekta v Starograjski ulici. 

OB099-12-0006 - Posavska špajza 

Namen in cilj 

Osnovni namen investicije je zagotovitev primernega prostora za prodajo lokalno, oz. regionalno pridelanih kmečkih pridelkov 
oz. hrane, ki bo posledično pozitivno vplivalo na razvoj socialnega podjetništva in razvoj konkurenčnega gospodarstva za dvig 
stopnje brezposelnosti ter ureditev in oživitev Starograjske ulice. 

Stanje projekta 

Projekt je v izgradnji. 
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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. 

Stanje projekta 

Računalnik z opremo. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

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). 

Stanje projekta 

Pleskarska dela na objektu PORP. 

18059001 - Programi športa 

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

Namen in cilj 

Vzdrževanje športnih objektov (Športna dvorana, stadion, nogometno igrišče, bazen), večja popravila in obnova dotrajanih 
objektov. 

Stanje projekta 

Zaradi požara stare tenis hiške je Občina Radeče pristopila k ureditvi novega objekta. 

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. 

Stanje projekta 

Dokončanje ograje okoli bazena. 

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. 

Stanje projekta 

Gradbena dela - zaletna steza stadion. 

OB099-08-0056 - Obnova - športna dvorana 

Namen in cilj 

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

Obnova stekelnih površin. 

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

Namen in cilj 

Pridobivanje projektne dokumentacije za vnaprej in zagotavljanje strokovnega nadzora. 

Stanje projekta 

PGD za igrišče mali nogomet. 

19039001 - Osnovno šolstvo 

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). 

Stanje projekta 

Amortizacija - okna. 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

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). 

Stanje projekta 

Nakup glasbenih instrumentov. 

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. 

Stanje projekta 

Talni prag v Zagradu (potok Sopota). 

   OB099-11-0007 - Sanacija plazov 

Namen in cilj 

Odprava posledic neurij in sproženih plazov za vrnitev v prejšnje stanje in zaščito ljudi in premoženja. 

Stanje projekta 
Geološko poročilo. 
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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. 

Stanje projekta 

V letu 2014 je bilo opravljeno investicijsko vzdrževanje javnih poti na območju KS Radeče v višini 3.932.67 €. 

05 - KS SVIBNO 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

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

Namen in cilj 
Obnove in vzdrževanja po potrebi in usklajenem planu KS. 

Stanje projekta 

KS SVIBNO je v letu 2014 namenila 1.273,52 EUR za obnovo cest. 

06 - KS VRHOVO 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

OB099-08-0094 - Investicijsko vzdrževanje-Vrhovo 

Namen in cilj 

Obnove in vzdrževanja po potrebi in usklajenem planu KS. 

Stanje projekta 
Sanacija poškodovane električne napeljave, cevni prepust Log pri Vrhovem in kontejner za pokopališče. 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

POSLOVNO POROČILO 
 
 
Občina imajo svoje pristojnosti, ki v bistvu pomenijo njeno delovno področje in z njimi izraža skupne 
potrebe in interese njenih prebivalcev in jih lahko samostojno opravlja, pri čemer pristojni državni organi 
nadzorujejo le zakonitost dela njenih organov. 
Lokalna samouprava je po definiciji prvega odstavka 3. člena Evropske listine lokalne samouprave 
pravica in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona samostojno opravljajo pomemben del javnih 
nalog v korist svojega prebivalstva. 
Temeljno merilo za določitev, katere javne naloge so v občinski pristojnosti, je določba prvega odstavka 
140. člena Ustave. V skladu z njo so v pristojnosti občine vse lokalne zadeve, ki jih občina lahko 
opravlja samostojno in se nanašajo samo na prebivalce občine. Ta določba, ki določa generalno 
pristojnost občine, je bila podlaga za izvirno določanje občinskih pristojnosti z občinskimi predpisi ter 
zakonsko določitev delovnega področja občine, kar je bilo storjeno najprej z Zakonom o lokalni 
samoupravi, tako, da so bila določena okvirna delovna področja kot izhodišče za razmejevanje 
pristojnosti med državnimi organi in občinami. Razmejitev pristojnosti oziroma določitev občinskih 
pristojnosti pa se izvaja s področnimi zakoni, ki urejajo posamezna področja družbenega življenja. 
 
Osnovni koncept lokalne samouprave v RS izhaja iz popolne ločitve občine in države – občine 
opravljajo zgolj lokalne zadeve. 
Občina lahko v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja 
in vodi javna podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj proračun. 
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim 
aktom občine ali so določene z zakonom. Tako občine v Sloveniji v danem trenutku opravljajo svoje 
izvirne naloge – naloge, ki zagotavljajo pogoje za življenje, delo in ustvarjanje svojim občanom. V njih 
občani usmerjajo družbeni, gospodarski in prostorski  razvoj, uresničujejo in usklajujejo svoje ter širše 
interese, zadovoljujejo lastne in skupne potrebe. Občani uresničujejo lokalno samoupravo v občini 
neposredno in preko organov občine. 
 
Poleg lastnih oz. izvirnih nalog, lahko občina opravlja tudi t.i. prenesene naloge – to je naloge posamezne 
naloge iz državne pristojnosti, ki se lahko racionalneje in učinkoviteje opravljajo v občini in ki jih lahko 
država z zakonom prenese na občino. Za prenesene naloge mora po zakonu  država zagotavljati občini 
tudi ustrezna sredstva za njihovo opravljanje. 
 
Po neuspelem poskusu iz leta 2013 o ukinitvi manjših občin (pod 5000 prebivalcev) je država s svojimi 
restriktivnimi ukrepi in z njimi z občutnim zmanjšanjem povprečnine občinam na eni strani, na drugi 
pa z nalaganjem novih nalog, ki imajo za posledico tudi finančne učinke, povzročila izredno težke pogoje 
dela in obstoja, zlasti manjših občin, kakršna je tudi naša. Država ne zavedajoč se, da občine zagotavljajo 
70 % vseh investicij v državi, ogroža s svojimi dejanji, investicijski cikel, ki poteka v občinah in s tem 
ogroža tudi odlično črpanje evropskih sredstev, kar kažejo uradne analize in rezultati.  Kljub dejstvu, da 
sta zmanjšanju povprečnine poleg občin samih, nasprotovali tudi združenji na področju lokalnih 
skupnosti, je država uveljavila svoj namen in interes. Ker pa znižanje povprečnine še očitno ni zadovoljilo 
zapolnitve ozonske proračunske luknje v državnem proračunu so bila že znižana, obljubljena sredstva za 
sofinanciranje investicij po 21. členu Zakona o financiranju občine, v letu 2014 še dodatno razpolovljena 
in po obvestilu države koncem leta, prestavljena v izvršitev plačila v letu 2015. Tako, da dejansko občina 
v letu 2014 ni dobila nikakršnih sredstev iz tega naslova, ki pa je v bistvu edini investicijski denar, ki ga 
država nameni občinam. 
 
Zaradi zgoraj opisane situacije, je bila občina primorana pristopiti k izvajanju ukrepov 
racionalizacije poslovanja. Pripravljen je bil podroben načrt zmanjševanja stroškov in se je tudi 
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udejanjil na vseh področjih dela na vseh ravneh. Tako so bila zmanjšana sredstva za poslovanje vsem JZ 
in JP, katerih ustanoviteljica je občina, zmanjšana so bila sredstva, ki jih na podlagi razpisov za svoje 
delovanje prejmejo vsa društva in organizacije. Opravljena je bila analiza vseh pogodb, katere ima občina 
sklenjene za dobavo blaga in opravljanje storitev in v večini primerov je bil dosežen dogovor o 
zmanjšanju vrednosti teh pogodb. Izvedena so bila nekatera skupna javna naročila oz. skupni pristop k 
iskanju najugodnejšega dobavitelja (telefonija, zemeljski plin...) tako za JZ, JP, nekatera društva in 
občino. Koncem leta se je pričelo s pripravo skupnega javnega naročila za pridobitev najugodnejšega 
dobavitelja električne energije ter izvajalca storitev zavarovanja, prav tako za vse JZ, JP, nekatera društva 
in občino. Rezultati navedenih aktivnosti kažejo na zmanjšanje posameznih stroškov po posameznih 
aktivnostih oz. področjih od nekje 5 % pa vse do 40 %. 
 
 
Pregled posameznih proračunskih uporabnikov: 
 
01 – Uprava 
03 – Krajevna skupnost Radeče 
04 – Krajevna skupnost Jagnjenica 
05 – Krajevna skupnost Svibno 
06 – Krajevna skupnost Vrhovo 
07 – Občinski svet 
08 – Nadzorni odbor 
09 – Župan 
 
Na tem področju kaže obrazložiti sledeče: 
 
*Občina Radeče je imela v letu 2014 sistemiziranih 17 delovnih mest, od tega 2 funkcionarja, 13 delovnih 
mest za nedoločen čas, eno delovno mesto za določen čas – delo v kabinetu župana (72.čl. ZJU) ter 
delovno mesto pripravnika. V tekočem letu niso bila zapolnjena delovna mesta: višji referent za 
gospodarstvo (za nedoločen čas), hišnik (za nedoločen čas),  zaposlitev v kabinetu župana (72.čl. ZJU) ter 
tudi ne delovno mesto pripravnika. 
Leto 2014 je bilo na naši občini v znamenju sprememb in napovedi sprememb tudi na sicer zapolnjenih 
delovnih mestih. Tako je v zadnji polovici leta kolektiv zapustil višji svetovalec za gospodarstvo, zadnji 
mesec v letu je nastopila porodniški dopust svetovalka za družbene dejavnosti, leto pa smo zaključili tudi 
z napovedjo o odhodu na porodniški dopust (v marcu 2015) svetovalke za splošne in pravne zadeve. V 
majhnem kolektivu je ob zadnjih navedenih besedah, malo v šali malo zares, mogoče uporabiti izraz 
»kadrovski cunami«. Potrebno je bilo pričeti z aktivnostmi nadomeščanja manjkajočih delavcev, kar smo 
začasno storili z notranjimi prerazporeditvami z opravljanjem dodatnih nalog (povečan obseg dela). 
Skladno z določili ZUJF za delavko, ki opravlja delo svetovalke za družbene dejavnosti, ne bomo iskali 
nadomestne zaposlitve in bomo delo za čas njene odsotnosti prerazporedili v opravljanje med vse delavce 
(povečan obseg del), s tem da bo minimalno spremenjena siceršnja praksa izvajanja določenih del, z 
namenom, da kljub temu dosežemo maksimalno izvedbo vseh potrebnih del. 
Zaradi navedenih ukrepov, beležimo znaten prihranek na račun dobre organizacije in zlasti racionalizacije 
dela. Ne nazadnje pa tudi spoštovanje določil ZUJF. Zaradi povečanih obremenitev delavcev, je tovrstna 
organizacija dela lahko samo kratkoročnega značaja, v izogib morebitnim napakam pri delu zaradi 
prevelikih obremenitev. 
 
*po sklenjenem dogovoru s SEL Ljubljana se letno poračunavajo obveznosti iz naslova dolga občine 
zaradi preveč zaračunanega NUSZ, kar se odraža na PP Obveznosti iz sodnih postopkov. 
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*za varno delovanje računalniškega sistema je bil v letu 2014 nadgrajen oz. obnovljen antivirusni 
program Panda za obdobje treh let.  
 
*tudi v letu 2014 smo ostali članica SOS in ohranili z njo aktivno sodelovanje. Zaposleni smo se 
udeleževali njihovih strokovnih predavanj, seminarjev, delavnic, kjer je vsebina v največji možni meri 
posvečena temam, ki se nanašajo na delo in poslovanje občin. Uveljavljeno prakso kaže nadaljevati tudi v 
prihodnjem proračunskem letu.  
 
*za opravljanje del regijskega pomena oz. v okviru Spodnje posavske regije, v katere delo se vključuje 
Občina Radeče, je bilo financirano delovanje RRA Posavje, skladno s sklenjeno letno pogodbo. 
 
*občinska uprava se je ponovno, glede na že opisane finančne razmere, tudi v letu 2014 načrtno odrekla 
nakupu novega, službenega vozila. Neporabljena sredstva za namen investicijskega vzdrževanja (nakup 
avtomobila) so bila tako namenjena financiranju drugih področij oz. investicij.  
 
*v okviru investicijskih odhodkov, je skladno s sklenjeno najemno pogodbo za objekt TRC Savus 
(28.6.2013) in z dogovorjeno možnostjo pogodbenih strank o poračunu mesečne najemnine z 
uveljavljanjem stroška investicije, bila pridobljena oprema v last občine in sicer: hlajeni pult, blok pult in 
zaprti pult. 
 
*zastavljeni cilj povečati prepoznavnost naše občine tudi širše, je bil realiziran z intenzivnejšim 
oglaševanjem o delu in dogajanju v občini tako v različnih medijih (Radio Kum Trbovlje, Pop tv, A 
kanal, Slo 1), kot s pisanjem člankov v Posavski obzornik, Delo, Novi tednik, Radeške novice,... 
Nadgradili smo poročanje v oddaji lokalne televizije – Utrinki iz Radeč, ki je bila predvajana 14. dnevno 
z izčrpno predstavitvijo tekočega dogajanja v kraju. 
 
*delo, v letu 2008 ustanovljenega Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa 
občinskih uprav občina Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica je v polnem zagonu. Poteka 
skladno z načrti in dosega načrtovane rezultate, predvidene v letu 2014 v sicer tudi zmanjšanih finančnih 
okvirih. 
 

- 08 notranje zadeve in varnost 
Za leto 2014 je mogoče zapisati, da so bili člani  Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, zelo 
kooperativni, voljni sodelovanja na vseh nivojih in področjih dela, podali so prenekatere dobre ideje, ki so 
se izvedle v praksi, zato je mogoče trditi, da se je povečala varnost udeležencev v cestnem prometu. 
Enaki so načrti za delo tudi v bodoče, saj z delom pričenja novo imenovani SPV, ki pa v bistvu ohranja 
90 % svojega dosedanjega članstva. 
 

- 10 trg dela in delovni pogoji 
*družbeno koristno delo (DKD):  
Na CSD Celje že več let deluje regijska služba za izvajanje nadomestnih kazni. Čedalje več občanov 
namreč poda vlogo, s katero zaprosijo za možnost opravljanja splošno koristnega dela, ki je alternativa 
prestajanju zaporne kazni ali finančnemu plačilu globe. Uporabniki tega instituta so odrasle osebe, ki jim 
je ta obveza naložena s sklepom sodišča ali državnega tožilstva skladno z Zakonom o izvrševanju 
kazenskih sankcij, Zakona o prekrških ter Zakona o kazenskem postopku. Občina Radeče je bila 
povabljena k sodelovanju v mreži izvajalskih organizacij in je v letu 2010 podpisala soglasje o obstoju 
skupnega interesa za sodelovanje v mreži izvajalskih organizacij za izvrševanje dela v splošno korist.  
S strani CSD Laško in CSD Celje nam je bil predstavljen način dela, administrativni postopki in izkušnje 
izvajalskih organizacij, ki dela v splošno korist izvajajo že več let in so tovrsten način dela presenetljivo 
dobro sprejeli. Gre predvsem za dela v zvezi z urejanjem javnih površin, fizično pomoč pri raznih 
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opravilih ter druga občasna dela. Izvajalska organizacija mora napoteni osebi, ki bo pri njih opravljala 
delo v splošno korist zagotoviti zavarovanje, zdravniški pregled in izpit iz varstva pri delu ter za povračilo 
potnih stroškov in prehrane med delom. Stroške dobi izvajalska organizacija povrnjene s strani 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. V letu 2014 smo imeli na to delo napotenih 11 oseb (kar 
je 54 % več glede na preteklo leto), ki so skupno opravile 2.290 ur dela (v preteklem letu 1.072 ur). 
 

- 11 kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo 
Sredstva namenjena temu področju so bila v letu 2014 zmanjšana, zaradi že opisanih varčevalnih ukrepov 
in nato v novem obsegu razdeljena na osnovi javnega razpisa in porabljena namensko za področja 
kmetijstva, živilstva (naložbe, izboljšave,..) in gozdarstva. 
 

- 12 pridobivanje in distribucija energetskih surovin 
*Na podlagi določil Energetskega zakona je Občina Radeče pred leti izvedla postopek priprave in 
sprejetja Lokalnega energetskega koncepta Občine Radeče, s katerim so bili določeni načini bodoče 
oskrbe z energijo, ukrepi za njeno učinkovito rabo, proizvodnjo toplote in električne energije ter uporaba 
obnovljivih virov energije, ki pa ga je v prihodnjem letu potrebno ažurirati. Že v letu 2010 so bile 
imenovane odgovorne osebe za racionalno rabo energije v javnih objektih, uvedeno je bilo energetsko 
knjigovodstvo – projekt DEM – spremljanje porabe in stroškov energentov in energije, ki so svoje delo 
nadaljevale tudi v letu 2014. Narejene so bile analize porabnikov energije v posameznih javnih objektih, 
pripravljena analiza opravljenih termovizij objektov. Na podlagi izdelane analize podatkov, so bili 
predlagani in tudi izpeljani določeni ukrepi v smislu zmanjšanja porabe energije. Skladno z veljavnimi 
predpisi se je pristopilo k iskanju najugodnejšega ponudnika za izdelavo  energetskih izkaznic javnih 
objektov. Izbran je bil ponudnik Adesco iz Velenja, ki bo postopoma izdelal energetske izkaznice za 
javne objekte v lasti Občine Radeče. 
 
*Občina Radeče je z junijem lanskega leta pričela izvajanje projekta Energetska sanacije stavbe OŠ 
Radeče, za katerega je uspešno pridobila 100 % sofinanciranje upravičenih stroškov iz sredstev 
evropskega Kohezijskega sklada in sredstev slovenske udeležbe za kohezijsko politiko, strošek Občine 
Radeče v tem projektu pa je zgolj DDV.  
Projekt je bil razdeljen v dve fazi; prva faza je obsegala izvedbo toplotne zaščite oz. izolacije sten in 
ostrešja, menjavo oken, okenskih vrat in vrat z okenskimi policami, zamenjavo termostatskih ventilov in 
termostatskih glav ter vgradnjo črpalk s frekvenčno regulacijo. Skladno s pogodbo je bila ta prva faza 
realizirana v času lanskih poletnih počitnic, manjša zaključna dela pa so bila opravljena še v prvih 
mesecih novega šolskega leta. 
Izvedba druge faze je predvidena za čas zimskih šolskih počitnic leta 2015 in zajema izvedbo strojnih 
inštalacij s postavitvijo novega kotla ter zamenjavo energenta na lesne pelete z vso pripadajočo opremo. 
V okviru te faze sanacije bo v prostoru obstoječe pralnice urejen tudi zalogovnik za pelete, pralnica pa bo 
prestavljena v drug prostor. Vsa potrebna pripravljalna dela, vključno s selitvijo pralnice in nujnimi 
demontažami, bodo opravljena že v času pred zimskimi šolskimi počitnicami, ključna dela s postavitvijo, 
priključitvijo in testiranjem kotla bodo potekala v času počitnic, ko v šoli ne bo učencev in učenk, po 
počitnicah pa bodo opravljena le še nekatera manjša nemoteča izolacijska dela.  
Z zaključkom druge faze projekta bo energetska sanacija stavbe OŠ Radeče zaključena, objekt bo celovito 
energetsko saniran in bo kot tak zagotavljal velike prihranke na področju porabe energije. Cilj izvedene 
energetske sanacije stavbe je namreč usmerjen v zmanjševanje porabe toplotne in električne energije ter 
posledično zaščito konstrukcije pred propadanjem zaradi vremenskih vplivov. Ob energetski sanaciji 
stavbe so bile strogo upoštevane vse zahteve iz pravilnika o toplotni zaščiti stavb PURES, ter dodatne 
zahteve iz razpisnih dokumentacij in pravilnikov o energetski sanaciji.  
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- 13 promet, prometna infrastruktura in komunikacije 
* V letu 2014 so bila na področju investicijskega vzdrževanja in obnov javnih cest opravljena minimalna 
dela, vezana na potrebno obnovo sanacije odseka Obrežje-Vran in utrditev bankin ob cestišču v naselju 
Obrežje po izvedeni kanalizaciji na tem območju. 
 
*sredstva za cestno razsvetljavo – novogradnje, so bila namenjena plačilu ureditvi javne razsvetljave pri 
prehodu k novozgrajenemu objektu TRC Savus  in za ureditev razsvetljave na novi sprehajalni poti na 
območju objekta. 
 

- 14 gospodarstvo: 
*objekt TRC Savus je v septembru 2013 pričel z obratovanjem. Del objekta, pritlične gradnje in manjša 
restavracija za 40 do 60 gostov s pripadajočimi prostori (kuhinjo, garderobo in sanitarijami za zaposlene, 
skladiščem, ekonomskim sprejemom ter sanitarijami s predprostorom) z večjo letno teraso, ki služi 
letnemu v vrtu, v skupni izmeri 211,97 m2 je bil dan v najem podjetju GM plus d.o.o., iz Laškega. Po 
pričetku obratovanja se je izkazala potreba po pokritju odprte terase, zato je bil nad zunanjo teraso objekta 
narejen steklen nadstrešek in v letu 2014 tudi plačan. Nabavljene in plačane pa je bilo tudi nekaj nujno 
potrebne notranje opreme (šank, kamin,..). 
 

- 15 varovanje okolja in naravne dediščine 
* Gradnja Centralne čistilne naprave Radeče, sofinancirana s strani Kohezijskega sklada v okviru skupine 
projektov Odvajanje in čiščenje odpadne vode srednje Save – II. faza, je bila koncem leta praktično 
končana, pridobljeno je bilo že tudi okoljevarstveno dovoljenje. V mesecu novembru 2014 je bil tehnični 
pregled, po potrebnih dopolnitvah se pričakuje pričetek poskusnega obratovanja v začetku prihodnjega 
leta. 
* Občina je v dogovorjenem deležu sofinancirala izgradnjo investicije kompostarne na skupnem 
odlagališču Ceroz na Uničnem 
* za izvedbo kanalizacije po operativnem programu, je Občina Radeče v letu 2014 namenila 259.125,62 
EUR, od tega glavnino predstavlja izgradnja javne kanalizacije za odpadne vode Obrežje.  
 
    -     16 prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 
* objekt za rekreacijo – otroška igrala: 
V letu 2014 je občina sofinancirala obnovo otroškega igrala pri objektu TRC Savus.  
 
*KKS 
Nuja po zagotavljanju kvalitetne ponudbe informacijsko-komunikacijske tehnologije občankam in 
občanom naše občine je po večletnih neuspelih poskusih dogovarjanja o dokončanju izgradnje optičnega 
telekomunikacijskega omrežja s podjetjem Gratel d.o.o. pripeljala do dogovora o pričetku posodabljanja 
kabelskega sistema KKS Radeče. Prva dela so bila opravljena v oktobru leta 2012, projekt pa se 
nezadržno bliža predaji posodobljenega sistema v uporabo. 
V okviru posodobitve je bila na relaciji stara šola na Jagnjenici v smeri Počakovega in Svibna skladno s 
prestavitvijo omrežja Telekom iz zračne izvedbe v zemljo posodobljena in v zemljo prestavljena celotna 
linija, izvedena pa je bila tudi posodobitev primarne linije na relacijah glavna postaja Dobrava – Laznikov 
most, Krakovo – Gostilna Strnad, Laznikov most – Jagnjenica in Laznikov most – Obrežje, pri čemer je 
bila zamenjana celotna vsebina v 31 omaricah. Sočasno je potekalo polaganje cevi za optični kabel na 
Obrežju, opravljeni so bili izkopi in polaganje cevi na relaciji Laznikov most – glavna postaja Dobrava, v 
dolžini skoraj štirih kilometrov pa je bila s ciljem polaganja optičnega kabla opravljena tudi priprava in 
sanacija celotne trase SŽ Zorec Obrežje do glavne postaje Dobrava. 
Vzporedno z gradbenimi in ostalimi deli je v okviru projekta posodabljanja kabelskega sistema KKS 
Radeče potekal izbor ponudnika, ki bo občankam in občanom Radeč zagotovil dodatne storitve – internet, 
IP telefonijo in dodatne digitalne TV programe. Izbrano je podjetje Softnet d.o.o. iz Trzina.  
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Zaradi spoštovanja določil zakonodaje na področju dobave oz. distribucije električne energije, je bilo 
potrebno pristopiti k urejanju omaric KKS in v njih vzpostaviti nova priključna mesta. Dela in plačila se 
izvajajo postopoma v odvisnosti od razpoložljivih proračunskih sredstev. 
 
*Občina je pristopila k nakupu nepremičnin, na katerih stoji t.i.objekt Svoboda. Po sklenjeni pogodbi je 
Občina Radeče v letu 2014 poravnala drugo polovico dogovorjene obveznosti v višini 17.000 EUR, 
opravljen je bil tudi nakup ceste proti bazenu v Radečah in zemljišče, na katerem stoji vodohram 
vodovoda, ki napaja območje naselja Prnovše. 
 

- 17 zdravstveno varstvo 
* Javnemu zavodu Zdravstveni dom Radeče so bila v letu 2014 nakazana minimalna sredstva za nujna 
investicijska in vzdrževalna dela objekta in naprav, skladno z izkazanimi potrebami.  
* v okviru investicijskega vzdrževanja je Občina Radeče, ki je lastnik ZD, uredila elektro omarico za 
odjemnike električne energije v tem objektu in uredila vse potrebno za vzpostavitev novega odjemnega 
mesta za poslovni prostor Pedikura Ramovš. 
 

- 18 kultura, šport in nevladne organizacije 
* nepremična kulturna dediščina: v letu 2014 je Občina Radeče pričela z gradbenimi deli izvajanja 
skupnega projekta posavskih občin Posavska špajza – Radeška tržnica, s katero želi občina na območju 
vhoda v staro mestno jedo na Starograjski ulici, urediti tržnični prostor, t.i. Radeška tržnica, ki bo malim 
kmetom služil kot tržnica za prodajo lastnih pridelkov. Prostor (notranji v predvideni velikosti 100 m2 in 
zunanji v predvideni velikosti 150 m2, pokrit z nadstrešnico) bo komunalno popolnoma opremljen, 
prodajalcem pa bo na voljo tudi vsa potrebna infrastruktura za hranjenje in prodajo pridelkov. Ne 
nazadnje bo lahko prijeten prostor za druženje. 
* občina je zagotovila vsa po razpisu razdeljena sredstva za delovanje kulturnih društev in kulturnih 
prireditev, prav tako je bilo realizirano sofinanciranje delovanja JSKD, izpostava Laško, ki s svojim 
aktivnim delom veliko doprinese k odličnemu kulturnemu utripu v občini. 
* občina Radeče je v letu 2014 namenila 4.900 EUR za obnovo oltarne kulise v cerkvi Sv. Katarine na 
Jelovem. 
* tudi v letu 2014 je občina zagotovila vsa po razpisu razdeljena sredstva za izvajanje športnih in 
prostočasnih aktivnosti. 
*v okviru področja investicij in investicijskega vzdrževanja športnih objektov so bila porabljena sredstva 
za dokončanje tenis hiške ter delno poplačilo ograje na bazenu na Njivicah.  
Za zamenjavo stekelnih površin (kopelit) na objektu ŠD je bilo porabljenih slabih 39.000 EUR. 

 
- 19 izobraževanje 

* v letu 2014 je bilo izvršeno plačilo investicije zamenjava dela oken na objektu OŠ. 
 
-    20 socialno varstvo 

* v letu 2014 je občina izplačala vse zahtevke iz naslova pomoči staršem ob rojstvu otrok (za 36 otrok). 
Občina beleži tudi vrednostni porast odhodkov za oskrbne stroške starejših  v zavodih ter subvencij 
stanarin. 
 

-  22 servisiranje javnega dolga 
*za zagotavljanje financiranja projektov ter tudi za zagotavljanje lastne udeležbe pri projektih, ki so 
sofinancirani s tujimi viri, se je občina dolgoročno zadolžila z dobo odplačevanja 15 let in sicer pri Eko 
skladu v višini 120.000 EUR (za okoljske projekte s področja komunalnih dejavnosti) in pri Banki Koper 
za (so)financiranje projekta posavskih občin, Radeška tržnica v višini 160.000 EUR, s tem da bo del 
sredstev zadnjega kredita koristila še tudi v prihodnjem letu, ker gre za dveletno izvedbo projekta. 
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- 23 intervencijski programi in obveznosti 
* v letu 2014 Občine Radeče, na srečo, niso prizadele hude naravne katastrofe, kljub temu pa je neurje 
12/13.9.2014 povzročilo škodo na cestni infrastrukturi, zato so bile potrebne sanacije določenih cestnih 
odsekov - izvedbe nekaterih kamnitih zložb. Občina je za najnujnejšo sanacijo porabila 12.000 EUR. 
 
 
 
03 – 06 OŽJI DELI OBČINE 
 
Lokalna samouprava - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občine 
Območje občine Radeče obsega  krajevne skupnosti: Radeče, Jagnjenica, Svibno in Vrhovo.  
 
Skladno s statutom so tem KS  prenesene v izvajanje zlasti naloge, ki se nanašajo na: 
-   lokalne javne službe, 
-   vzdrževanje krajevnih cest, 
- sodelovanje pri  upravljanju s premoženjem, namenjenim za potrebe krajevnega prebivalstva, 
-   pospeševanje kulturne in drugih društvenih dejavnosti. 
 
V našem primeru deli občine (KS) niso pravne osebe, način njihovega financiranja določa statut občine. 
Sredstva za izvajanje nalog KS so zagotovljena v občinskem proračunu. 

 
V letu 2014 so vse štiri KS namensko porabile planirana sredstva občinskega proračuna in izvedle 
predvidene aktivnosti po sprejetem delovnem programu. 
KS Radeče je sredstva investicijskega vzdrževanja, namenila vzdrževanju javnih poti, prav tako KS 
Svibno. KS Vrhovo je predvidena proračunska sredstva porabila za obnovo poškodovane električne 
napeljave, za izdelavo cestnega propusta na Logu pri Vrhovem ter za nakup novega kontejnerja za 
odpadke na pokopališču Vrhovo. KS Jagnjenica pa nujnemu investicijskemu vzdrževanju večnamenskega 
objekta Jagnjenica. 
 
 
 
07 – OBČINSKI SVET 
 
 01  Politični sistem 
 
- delo občinskega sveta in odborov 
Osrednji organ lokalne samouprave v občini je občinski svet, ki je najvišji organ odločanja o vseh  
zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. 
Najpomembnejši splošni akt, ki ga sprejme občinski svet je statut, ki določa temeljna načela za 
organizacijo in delovanje občine, oblikovanje in pristojnosti občinskih organov, organizacijo občinske 
uprave in javnih služb, način sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev v občini ter druga vprašanja 
skupnega pomena v občini. 
Občinski svet ureja svoje delo s statutom in poslovnikom. 
Občinski svet predstavlja župan, ki tudi sklicuje in vodi seje občinskega sveta.  
 
Občinski svet Občine Radeče ima dva odbora in tri komisije, kot stalna delovna telesa.  Ustanovljenih pa 
je tudi nekaj komisij in odborov kot občasnih delovnih teles. 
 
Leto 2014 je bilo leto rednih lokalnih volitev, zato je bil na konstitutivni seji, dne 23.10.2014, potrjen nov 
občinski svet za prihodnji štiriletni mandat, ki je takrat tudi pričel s svojim delom. 
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- politične stranke 
V letu 2014 so bila sredstva, namenjena delovanju političnih strank izplačana v višini dogovorjenega in 
planiranega obsega.  
 
 
 
 
08 – NADZORNI ODBOR 
 
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svojih pristojnosti: 

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, 
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, 
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 

Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja občinskih organov in organizacij, ki so 
porabniki občinskega proračuna, in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih 
proračunskih sredstev. 
 
Nadzorni odbor Občine Radeče šteje 5 članov. Način dela NO ter status članov odbora kot organa občine 
določa sprejeti Poslovnik Nadzornega odbora občine Radeče. 
 
Kot je že bilo zapisano, so bile v letu 2014 lokalne volitve. Zaradi tega je potekel mandat tudi članom 
nadzornega odbora občine. Občinski svet Občine Radeče je imenoval nov petčlanski nadzorni odbor, ki je 
na svoji 1. redni seji, dne 3.12.2014, izvolil svojega predsednika in tako pričel s svojim delom. 
 
09 – ŽUPAN 
 

- 01 Politični sistem – dejavnost župana in podžupanov 
Temeljne naloge župana so zlasti, da predstavlja in zastopa občino, predlaga občinskemu svetu v sprejem 
proračun in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta. Župan 
usmerja in nadzira občinsko upravo, katere delo vodi direktor občinske uprave. 
Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine. 
Občina mora imeti najmanj enega podžupana, ki ga imenuje župan izmed članov občinskega sveta. 
Na konstitutivni seji občinskega sveta, dne 23.10.2014, je bil potrjen tudi novi štiriletni mandat 
novoizvoljenega župana, g. Tomaža Režuna, kateremu je mandat pričel teči s 24.10.2014. Takrat je novi 
župan uradno prevzel vodenje občine.  
Za svojega podžupana je imenoval g. Janeza Prešička, z dnem 1.12.2014.   
Tako župan kot podžupan opravljata svojo funkcijo nepoklicno. 
 

- 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 
* Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Predvidena proračunska sredstva za delovanje Gasilske zveze oz. štirih Prostovoljnih gasilskih društev so 
bila v celoti namensko porabljena, saj je zavedanje o pomembnosti zagotavljanja požarne in tudi varnosti 
pred naravnimi in drugimi nesrečami močno v zavesti odgovornega za predmetno področje – županje - 
župana. 
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OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA ZA KRAJEVNO SKUPNOST RA DEČE 
 
 
BILANCA STANJA 
 
 
Aktiva – 11.185 EUR 
Bilanco stanja sestavljajo na aktivi denarna sredstva na podračunu v višini 23,10 EUR, (predhodno leto 
0,67 EUR), zemljišča v vrednosti 10.541 EUR, kratkoročne terjatve do dobaviteljev v višini 1.290,62 
EUR in aktivne časovne razmejitve v višini 1 EUR. 
 
Pasiva – 11.185 EUR 
Njihovo protivrednost na pasivi pa sestavljata splošni sklad za drugo v višini 23,10 EUR, poslovni sklad 
OS v višini 10.541 €, obveznosti do dobaviteljev v višini 598 EUR ter ostali 23 EUR. 
 
 
Prihodki in odhodki KS Radeče so vključeni v skupni bilanci Občine Radeče. 
 
 
 
 
 
OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA ZA KRAJEVNO SKUPNOST 
JAGNJENICA 
 
 
BILANCA STANJA 
 
Aktiva – 4.399 EUR 
Knjigovodska vrednost nepremičnine (zemljišče ob stavbi KS Jagnjenica) znaša 2.673 EUR. Sprememba 
je na denarnih sredstvih – stanje TRR 31.12.2014 je 817 EUR. Neplačanih odhodkov je v višini 122 EUR 
oz. 3 % delež in aktivne časovne razmejitve v višini 787 EUR. 
 
Pasiva – 4.399 EUR 
Splošni sklad za OS je enak kot v začetku leta 2014 – 2.673 EUR. Splošni sklad za drugo na koncu leta 
2014 znaša 817 EUR, kar je 15 % več kot predhodno leto, neporavnane ne zapadle obveznosti do 
dobaviteljev pa znašajo 122 EUR oz. 78 % manj kot predhodno leto, kratk. obv. do upor. enot. kont. 
Načrta znašajo 787 EUR. 
 
Prihodki in odhodki KS Jagnjenica so vključeni v skupni bilanci Občine Radeče. 
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OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA ZA KRAJEVNO SKUPNOST SV IBNO 

 
BILANCA STANJA 
 
Aktiva – 15.869 EUR 
Konec leta 2014 predstavlja aktivo stanje na podračunu v višini 37 EUR oz. 0 % v strukturi, terjatve do 
kupcev (grobnine) 1.184 EUR oz. 7 % v strukturi ter neplačani odhodki v višini 3.515 EUR oz. 22 % v 
strukturi, sedanja vrednost gradbenih objektov in opreme je 10.918 EUR oz. 70%. Aktivne časovne 
razmejitve znašajo 215 EUR oziroma 1% v strukturi. 
 
Pasiva – 15.869 EUR 
Pasiva je sestavljena iz štirih postavk: največja je splošni sklad za drugo (10.969 EUR oz. 70%), 
neplačanih grobnin je 1.170 EUR oz. 7%, kratkoročne obveznosti do proračuna 215 EUR oz. 1% in 
obveznosti do dobaviteljev 3.515 EUR oz. 22%. 
 
Prihodki in odhodki KS Svibno so vključeni v skupni bilanci Občine Radeče. 
 
 
 
 
 
 
 
OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA ZA KRAJEVNO SKUPNOST VR HOVO  
 
 
BILANCA STANJA 
 
Aktiva – 20.174 EUR 
Aktiva je sestavljena iz sredstev na podračunu v višini 190 EUR, 426 EUR terjatev za grobnine, 377 EUR 
neplačanih odhodkov, zemljišče v višini 3.322 EUR, vrednost opreme v višini 1.280 EUR ter parkirišče 
pri pokopališču v vrednosti 14.184 EUR. 
 
Pasiva – 20.174 EUR 
Pasiva je sestavljena iz vrednosti poslovnega sklada za osnovna sredstva v višini 18.786 EUR ali 93% v 
strukturi pasive, dolg dobaviteljem 31.12.2014 znaša 377 EUR ali 2% v strukturi pasive , 406 EUR 
neplačanih prihodkov oz. 2% v strukturi pasive in 210 EUR splošni sklad za drugo, pasivne časovne 
razmejitve so 395 EUR.  
 

Prihodki in odhodki KS Vrhovo so vključeni v skupni bilanci Občine Radeče. 
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POJASNILA K BILANCI STANJA 
 

Bilanca stanja izkazuje stanje sredstev in obveznosti do virov po Zakonu o računovodstvu in SRS. Za 

leto 2014 so vpisani podatki v stolpcu 4, stanja na dan 31.12.2014  pa v stolpcu 5. Oba stolpca sta v 

EUR-ih. 

stolpec 4 
Pojasnila podatkov iz stolpca 4 – podatki tekočega leta 
 
 

Dolgoročna sredstva 
            
a) neopredmetena dolgoročna sredstva: 
nabavna vrednost  42.928,37 
popravek vrednosti -35.387,84 
sedanja vrednost 7.540,53 
 

 

 

b) nepremičnine predstavljajo: 

                                                        Nabavna vrednost                   Popravek vred. 

zemljišča  611.225,63  
GO Občina 121.006,91 42.846,41 
drugi GO – KOC Radeče 37.998,40 37.998,40 
GO kulturni dom Radeče 441.190,63 93.212,59 
GO telovadnica 99.538,40 42.487,11 
GO vrtnarija 90.520,24 37.552,95 
GO bazen 97.166,91 36.971,57 
GO trgovina-knjižnica 175.826,70 67.760,12 
GO – ceste 3.449.347,88 729.039,66 
GO – stanovanja 30.717,33 9.675,65 
GO – Dom PORP 173.439,31 37.129,30 
GO – Kanalizacija Njivice 275.648,74 58.262,34 
GO - Jadran 1,00  
GO- Vodovodi 302.321,78 61.895,52 
GO- javna razsvetljava 179.615,75 56.530,60 
GO CATV- vodi 81.383,74 18.911,98 
Vodovod - JPK 442.342,96 319.240,24 
Kanalizacija - JPK 353.837,32 323.582,27 
Kanalizacija – fekalna 25.331,37 1.519,92 
Kanalizacija - meteorna 39.000,72 2.340,00 
Gradbeni objekt - 
STADION 

93.204,44 5.592,24 



100 

 

Športni objekti – JPK 37.486,80 20.787,30 
Avtobusna postajališča JPK 23.820,50 20.547,60 
Žale – JPK 32.070,50 22.190,40 
Javna rasvetljava - JPK 41.763,07 37.788,60 
Ceste – JPK 374.296,48 279.387,80 
Mostovi - JPK 15.243,10 14.021,10 
GO Ceroz 167.701,35 47.976,86 
GO - SAVUS 757.880,40 22.250,40 
Investicije v teku 5.328.375,85  
Skupaj 13.899.304,21 2.447.498,93 
             
 
 
 
 
 
c) oprema in drobni inventar 
                                                Nabavna vrednost                              Popravek vred.              
Oprema 531.884,48 465.190,82 

DI –OS oprema CEROZ 40.434,12 25.456,93 

Zabojniki za odpadke - JPK 56.941,72 50.318,92 
Drobni inventar 1.085,28 1.085,28 
DI - OS-telefon.aparati 356,04 356,04 
DI - OS-pohištvo 72.998,80 72.998,80 

DI – OS-pohištvo kovinsko 2.046,83 2.046,83 
DI – OS-računalniki, tiskalnik 5.414,51 5.414,51 

DI – OS –diktafoni         247,90 247,90 
DI–OS-druga oprema 9.919,94 9.919,94 

DI – OS-blagajne 583,92 583,92 
DI – OS-elekt. pisalni stroji 145,14 145,14 
DI – OS –kuhinj.opr. 112,70 112,70 
Skupaj 722.171,38 633.877,73 
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d) dolgoročne kapitalske naložbe 
 
Ime konta 31.12.2013  v EUR 31.12.2014 v EUR 2014/2013 

plasmaji sredstev združeni v 
LB 

367,22 0 0 

ustavne vloge RCR 780,00 780,00 100 

Kapitalski vložek Region. 
tehn. center Zasavje 

111.278,23 111.278,23 100 

Kapitalski vložek -KKS 
Radeče 

978,91 978,91 100 

Triglav redne delnice 3.559,29 4.046,96 114 

JP CEROZ Hrastnik 707,37 707,37 100 

Kapitalski vložek JPK 1.026.691,00 1.028.379,00 100 

Skupaj 1.144.362,02 1.146.170,47 100 

 
 
 
 
 
e) dolgoročna dana posojila in depoziti 
Ime konta 31.12.2013 v EUR 31.12.2014 v EUR 2014/2013 
dolgoročna stanovanjska 
posojila 

40,67 0 0 

Skupaj 40,67 0 0 
            
 
g) terjatve za sredstva dana v upravljanje 
Ime konta 31.12.2013  v EUR 31.12.2014 v EUR 2014/2013 
glasbena šola 81.911,53 83.168,90 102 
KTRC Radeče 2.147.586,77 2.147.586,77 100 
Knjižnica 6.363,54 7.575,30 119 
OŠ + vrtec 3.313.587,69 3.160.745,55 105 
Zdravstveni dom 1.490.332,84 1.446.849,66 95 
KTRC poslovni 
prostori 

180.515,28 180.515,28 100 

KTRC – osnovna 
sredstva 

20.545,76 20.545,76 100 

KTRC – društveni 
prostori 

85.166,16 85.166,16 100 

  Skupaj 7.326.009,57 7.132.304,88 97 
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Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve 
 

 
Denarna sredstva v blagajni na dan 31.12.2014 so v višini 957,68 EUR, konec prejšnjega leta pa 87,73 
EUR. V devizni blagajni so sredstva v višini 39,92 EUR. 
 
 
Denarna sredstva na računih so izkazana  
Ime konta 31.12.2013  v EUR 31.12.2014 v EUR 2014/2013 
podračun – redna sredstva v 
višini 

491.911,84 160.466,73 33 

prehodni konto 770,10 0,58 - 
Skupaj 492.681,94 160.467,31 33 
 
 
Kratkoro čne terjatve:       
            Ime 
konta 

31.12.2013  v EUR 31.12.2014 v EUR       2014/2013 

kupci v državi 108.122,85 91.948,74 85 
 
 
 
 

Največji med njimi: 
STANJE KUPCEV NA DAN 31.12.2014   STANJE KUPCEV NA DAN 31.12.2013 

         
EUR       EUR  

         
91.948,74 100 %      108.122,85     100% 

         
55.042,00  Ministrstvo za gosp.   9.564,11       JPK RADEČE  
7.888,57  Občina Hrastnik   4.756,64 GM Plus  

12.389,66  GM PLUS d.o.o.   36.764,06 Občina Hrastnik  
 8.585,92  JP Komunala Radeče   48.717,42 Min. za kmet  
83.906,15 89 Skupaj 98.802,23         91 Skupaj  
8.042,59 11 Ostali   9.320,62         9 Ostali  

         
 
 
Kratkoro čne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta   

   
Ime konta 31.12.2013 v EUR 31.12.2014 v EUR 2014/2013 
Terjatve za vstopni DDV – prejeti rač. 2.162,57 1.626,72   75 
Terjatve do KS 2.146,07 1.419,95   66 
Terjatve do KTRC-najemnin 49.515,73 37.801,81 76 
Terjatev do ZZZS 400,96 83,68 21 
Skupaj 54.225,33 40.932,16 75 
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Druge kratkoro čne terjatve: 

 
Ime konta 31.12.2013  v EUR 31.12.2014 v EUR   2014/2013 
Terjatev SEL 19.081,42 0 0 
Terjatev NUSZ 21.955,14 75.215,29 343 
Terjatev HESS 564,75 1.295,58 230 
Terjatev CEROZ 20.700,11 20.700,11 100 
Skupaj 62.301,42 97.210,98 156 
 
 
Neplačani odhodki: 

 

Ime konta 31.12.2013  v EUR 31.12.2014 v EUR  2014/2013 

tekoči neplačani odhodki dobav. v državi 423.572,10 322.789,20 76 

Neplačani odh. SEL - dolgoročni 672.812,38 622.073,48 92 

Neplačani odh. SEL - kratkoročni 63.513,90 57.726,51 91 

neplačani odhodki OD zaposleni 29.646,91 20.575,25 69 

Investicijski odhodki  643.826,35 526.331,72 82 

Neplačani tekoči transferi 66.854,70 79.465,18 119 

Prehodno nezarač.prih.za prej.predujme 0 4.770,28 0 

drugi neplačani odhodki 11.574,06 -14.364,05 0 

Skupaj 1.911.800,40 1.619.367,57 85 

 

 
 
 

C. Zaloge 
 
Druge zaloge: 

 
Ime konta 31.12.2013  v EUR 31.12.2014 v EUR 2014/2013 

Ostale zaloge namenjene prodaji 439.982,21 439.982,21 100 

Skupaj 439.982,21 439.982,21 100 
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D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 
 
Kratkoročne obveznosti do posrednih in neposrednih dobaviteljev na dan 31.12.2013 znašajo 
1.160.867,44 EUR, na dan 31.12.2014 pa 957.408,20 EUR, od tega: 
- Kratkoročne obveznost do dobaviteljev na dan 31.12.2013 znašajo 856.225,83 EUR, na dan 

31.12.2014 pa 638.315,89 EUR. 
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine in države znašajo na dan 

31.12.2013 304.641,61 EUR, na dan 31.12.2014 pa 319.092,31  EUR. 
 

           
STANJE DOBAVITELJEV NA DAN 
31.12.2014  STANJE DOBAVITELJEV NA DAN 31.12.2013 
           
           
           
EUR      EUR     
           
957.408,20 100 %       1.160.867,44  100%    

           
21.863,19 2 Izletnik Celje   16.000,00 2 Adesco 
23.621,92 2 AGM Nemec  106.353,14 13 JZ OŠ Radeče 
10.499,18 1 Vrtec Ciciban  Sevnica     20.267,39 3 Izletnik  
51.744,41 5 KTRC  17.000,00 2 Jan Mont  
76.306,40 8 JP Komunala Radeče  105.810,54 13 JP Komunala Radeče  

10.622,14 1 Trubarjev dom upokojencev      41.438,27 5 Kostak  
25.507,69 3 CSD     66.229,63 7 Občina Hrastnik 

108.173,54 12 JZ OŠ Marjana Nemca   72.562,01 8 Remont   
280.789,74  30 Riko     332.419,01 37 Riko   
53.913,60 5 Občina Hrastnik   53.051,09 6 KTRC   

107.756,58 11 Remont d.d.    23.694,30 4 CSD   
770.798,39 81 Skupaj    854.825,38 74 Skupaj   
           
186.609,81 19 Ostali    306.042,06 26 ostali   

 
 
 
Kratkoro čne obveznosti do zaposlenih in dajatve so 31.12.2014 znašale 18.958,92 EUR, 
31.12.2013 pa 29.628,40 EUR. 
Druge kratkoro čne obveznosti iz poslovanja so 31.12.2014 znašale 1.700,01 EUR, 31.12.2013 pa 
5.754,67 EUR. 
Kratkoro čne obveznosti iz poslovanja so obveznosti iz naslova: obveznosti za DDV na dan 
31.12.2013 je bilo 2.024,11 EUR, vstopni DDV na dan 31.12.2014 pa je znašala obveznost 3.334,93 
EUR.   
Kratkoro čne obveznosti iz naslova vračanja vlaganj v TT omrežje v letu 2013 1.273,43 EUR in v 
letu 2014 0 EUR. 
Kratkoro čne obveznosti do posrednih upor. proračuna občine so na dan 31.12.2013 znašala 
298.549,96 EUR in na dan 31.12.2014 pa 274.334,41 EUR in so vključene pri obveznostih do 
dobaviteljev. 
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     Drugi neplačani odhodki  
 
Ime konta 31.12.2013  v EUR 31.12.2014 v EUR  2014/2013 
Obvezn.do zavezancev za davčne dajatve 0 15.694,70 0 
Obveznosti do SEL - kratkoročne 63.513,90 57.726,51 91 
Obveznosti do SEL - dolgoročne 672.812,38 622.073,48 92 
Kratk.prejeti krediti – DK zap.tega leta 419.920,31 184.586,99 44 
Obresti NLB 1.225,00 691,90 56 
Obresti od dolgoročnega kredita 4.840,63 638,75 13 
Skupaj 1.162.312,22 881.412,33 76 

 
Neplačani prihodki: 
 

Ime konta 31.12.2013  v EUR 31.12.2014 v EUR 2014/2013 
Neplačani davčni prihodki  15.322,87 185.190,36 0 
Neplačano NUSZ 21.955,14 75.215,29 343 
Neplačani nedavčni prihodki 14.312,52 21.989,61 154 
Drugi nedavčni prihodki - CEROZ  57.464,17 28.588,68 64 
Drugi neplačani prihodki 50.781,66 56.421,30 111 
Najemnina – stanovanja 49.515,73 37.801,81 76 
Skupaj 209.352,09 405.207,17 194 

 
Pasivne časovne razmejitve so obveznosti iz naslova: 
 

Ime konta 31.12.2013  v EUR 31.12.2014 v EUR  2014/2013 
Kratkoročno odloženi prihodki – 
SEL, HESS 

19.653,29 1.295,58 7 

Skupaj                      19.653,29 1.295,58 7 
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E. Lastni viri in dolgoro čne obveznosti 

           
       Splošni sklad  

Ime konta 31.12.2013  v EUR 31.12.2014 v EUR 2014/2013 
za osnovna sredstva 10.058.593,26 11.561.557,49 115 
za finančne naložbe 1.144.362,02 1.146.170,47 100 
za sredstva dana v upravljanje 7.326.009,57 7.132.304,88 97 
splošni sklad za drugo -1.522.264,29 -1.550.164,68 102 

Skupaj 17.006.700,56 18.289.868,16 108 

  

Ime konta 31.12.2013  v EUR 31.12.2014 v EUR 2014/2013 

Rezervni sklad 14.193,44 14.193,44 100 

Rezervni sklad – stanovanjski del 27.202,80 34.206,28 126 

Stanovanjski zakon prihodki 
40,67 0 0 

Skupaj 
41.436,91 48.399,72 117 

 
 

Dolgoročno prejeti krediti 
Ime konta 31.12.2013  v EUR 31.12.2014 v EUR 2014/2013 

Dolgoročno prejeti krediti 1.945.829,32 1.881.245,96 97 

Skupaj 1.945.829,32 1.881.245,96 97 
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PREMOŽENJSKA BILANCA ZA LETO 2014 
  

OBČINA RADEČE 
 
 
 
 

Premoženjska bilanca Občine Radeče na dan 31. 12. 2014 je sestavljena na osnovi podatkov iz 
zaključnega računa 2014 in zajema premoženja naslednjih pravnih oseb: 
 
 

     
1. OBČINA RADEČE – PRORAČUN   75990 
2. KS JAGNJENICA   84093 
3. KS RADEČE   84107 
4. KS SVIBNO   84115 
5. KS VRHOVO   84123 
6. UPRAVLJAVEC EZR OBČINE RADEČE   02992 
7. JZ GLASBENA ŠOLA RADEČE   71226 
8. JZ KTRC RADEČE   72567 
9. JZ OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE   67679 
10. JZ ZDRAVSTVENI DOM RADEČE   92347 
  
  
  
13. OBČINA RADEČE – ZBIRNA     75990 
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