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2. ZAKLJU ČNI RAČUN PRORAČUNA 
 
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 ___, dne 
_________ sprejel 
 

ZAKLJU ČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE RADEČE ZA LETO 2009 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2009. 
 

2. člen 
 

VIŠINA PRORAČUNA 
Zaključni račun Občine Radeče za leto 2009 obsega: 
 

                                                                                                                                  EUR 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Skupina/Podskupina kontov                                                                                      ZR 2009 
 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)                                         3.553.664     
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                                                                3.087.563 
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)                                                     2.684.880 
   700 Davki na dohodek in dobiček                                                                     2.409.090  
   703 Davki na premoženje                                                                                          141.708 
   704 Domači davki na blago in storitve                                                                      134.082 
   705 Davki na mednarodno trgovino in transakcije               - 
   706 Drugi davki                                                                                                           - 
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)                                            402.683 
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja                                               321.295 
   711 Takse in pristojbine                                                                                                   911 
   712 Denarne kazni                                                                                                         2.600 
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                                                                      4.118 
   714 Drugi nedavčni prihodki                                                                                       73.759 
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)                                                              4.021 
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                                                                      - 
   721 Prihodki od prodaje zalog                                                                                          - 
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja                                 4.021 
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)                                                                  462.080 
   740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij                                      305.995 
   741 Prejeta sredstva iz državn.proračuna iz sred.proračuna Evropska unija              156.085 
 
 
 



II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)                                                           3.844.567    
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)                                                    578.480 
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                                                                       270.104   
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost                                                           39.175 
    402 Izdatki za blago in storitev                                                                                  243.288 
    403 Plačila domačih obresti                                                                                         11.111 
    409 Rezerve                                                                                                                 14.802 
41 TEKOČI TRANSFERI ( 410+411+412+413+414)                                             1.940.136 
    410 Subvencije                                                                                                                 - 
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                                                     318. 902 
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                            145.223 
    413 Drugi tekoči domači transferi                                                                          1.476.011 
    414 Tekoči transferi v tujino                                                                                           -  
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                                                                     1.201.343 
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                                                                1.201.343 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)                                                             124.608 
    431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,                                             73.164 
        ki niso proračunski uporabniki                                                                                       
    432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom                                               51.444 
    450 Plačila sredstev v proračun evropske unije            - 
 
III./2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (II. – I.)                                   290.903 
      (SKUPAJ ODHODKI MINUS SKUPAJ PRIHODKI) 
      
 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
Skupina/Podskupina kontov                                                                                         ZR 2009 
 
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 KAPITALSKUH 
     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.)        - 
 
 
C. RAČUN FINANCIRANJA  
Skupina/Podskupina kontov                                                                                     ZR 2009 
 
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)                  485.000 
  50 ZADOLŽEVANJE                   485.000 
     500 Domače zadolževanje                              485.000 
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                                                                          175.000 
   55 ODPLAČILA DOLGA                                                                                     175.000 
     550 Odplačila domačega dolga                                                                             175.000 
 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU                   19.097 
      (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII.-VIII)                                                               310.000 
 
XI. NETO FINANCIRANJE ( VI.+X.-IX.)                                                              290.903 
 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12                               6.464 
       PRETEKLEGA LETA 
 

3. člen 
Stanje sredstev na računih Občine Radeče konec leta 2009 znaša 6.658,96 EUR. Sredstva 
rezerv za naravne nesreče znašajo 12.097,44 EUR, rezervni sklad za stanovanja pa 33.294,45 
EUR. 

4. člen 
Namenska sredstva konec leta 2009 v višini 220.496,62 EUR se v celoti razporedijo in 
porabijo za namene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 
v letu 2010, namenska sredstva v višini 54.172,66 EUR pa se razporedijo in porabijo za 
namene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v letu 2010. 

5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2009 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 2009. Sestavni del 
zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o 
načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2009 ter o 
njihovi realizaciji v tem letu.  

6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
Št.                  Župan 

Kraj, datum                Občine Radeče   

                    Matjaž Han 



U V O D 
 
 
Občinski svet Občine Radeče je dne 23.12.2008 na 16. redni seji sprejel proračun Občine 
Radeče za leto 2009. Proračun vsebuje tudi prihodke in odhodke krajevnih skupnosti.  
 
Proračun za leto 2009 je bil pripravljen na osnovi izhodišč, prejetih s strani Ministrstva za 
finance. Proračun vključuje odhodke za vse zakonske naloge, ki jih morajo občine opravljati. 
Občina Radeče za leto 2009 ni sprejela rebalansa, je pa uporabila instrument prerazporeditve 
pravic porabe sredstev, skladno s 5. členom Odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2009. 
 
Novi Zakon o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO-1), objavljen v Uradnem listu RS, št. 
123/06 z dne 30.11.2006, od 1.1.2007 uveljavlja nov način financiranja občin. ZFO-1 v 13., 
14. in 15. členu določa način izračuna primerne porabe občine, prihodka občine iz glavarine 
in finančne izravnave. 
Ministrstvo za finance (v nadaljevanju: MIF) je občinam 08.07.2008 poslalo izračun zneskov 
o prihodkih občin iz glavarine in zneske finančne izravnave za leto 2009. Nove podatke o 
dohodnini in finančni izravnavi za leto 2009 in 2010 do sprejema proračuna nismo prejeli.  
 
Novi ZFO-1 pozna dva pojma, in sicer: glavarino in povprečnino. 
 
Glavarina je na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oziroma drugih davkov, 
odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe. 
 
Povprečnina je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z 
zakonom določenih nalog občin. Ugotovi jo MIF, določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna. 
 
Povprečnina znana ob pripravi predloga proračuna je bila za leto 2009 513,79 EUR, 
realizirana pa je bila v višini 538,45 EUR na osebo. Število ljudi v Občini Radeče na dan 
1.1.2008 je bilo 4.648. Za to število smo prejeli povprečnino v letu 2009, ob sprejemanju 
proračuna pa je bilo stanje števila ljudi v Občini Radeče 4.669. Opaziti je trend rahlega 
upadanja števila prebivalstva v Občini Radeče. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Stolpci v gradivu si sledijo: 
-  sprejet proračun 2009 
-  veljavni  plan 2009  
-  zaključni račun 2009  
-  % ZR 2009/sprejeti proračun 2009 
-  % ZR 2009/veljavni plan 2009  
 
Legenda uporabljenih kratic: 
- ZOF – zakon o financiranju občin 
- PU – proračunski uporabnik 
- PPP – področja porabe 
- GPR – glavni programi 
- PPR - podprogrami 
- PP – proračunska postavka (7-mestna, pri tem prvi dve številki pomenita PU, naslednji dve  
  številki pomenita področje porabe, zadnje tri številke pomenijo zaporedje postavk  v  okviru  
  področja porabe) 
- K3 - konto (3 mesta) 
- K4 – konto (4-mesta) 
- 09PLHA – predlog plana za leto 2009 
- VP2009 – veljavni plan 2009 
- ZR09 – zaključni račun 2009 
- MIF – ministrstvo za finance 
- UMAR – urad za makroekonomske analize in razvoj 
- ZSPJS – zakon o sistemu plač v javnem sektorju  
- ZZZS – zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
- OIC – obrtno-industrijska cona 
- HE Vrhovo – hidroelektrarna Vrhovo 
- HE Boštanj – hidroelektrarna Boštanj 
- SOS – Skupnost občin Slovenije 
- ZOS – Združenje občin Slovenije 
- DPM – Društvo prijateljev mladine 
- KTRC – Kulturno turistični rekreacijski center »KTRC« Radeče 
- JPK – Javno podjetje Komunala Radeče 
- ČN – čistilna naprava 
- DP – državni proračun 
- NUSZ – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
 
 
 
V času priprave in sprejema proračuna za leto 2009 smo prejeli predloge javnih zavodov in 
JP Komunala Radeče ter Gasilske zveze Radeče, prav tako pa tudi vseh krajevnih skupnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 



I Z H O D I  Š Č A 
 

upoštevana ob pripravi proračuna za leto 2009  
 

 
Pri pripravi proračuna Občine Radeče za leto 2009  smo izhajali iz naslednjih dokumentov: 
 

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

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

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

 
 
 

4.669 prebivalcev – podatki zajemajo državljane RS in tujce s prijavljenim stalnim 
prebivališčem v RS na dan 1.01.2007 (vir: Statistični urad RS -  Oddelek za  demografijo); 
 
52 km2 – površina občine; 
 
100,847 km – dolžina občinskih cest 
 
Koncesije za vodno pravico (HE Vrhovo) – v proračunu za leto 2009 so prihodki iz tega 
naslova vključeni v višini 182.514 EUR za HE Vrhovo, za HE Boštanj pa se letno planira 
30.000 EUR koncesije za vodno pravico. Prihodki iz naslova koncesije za vodno pravico niso 
vključeni v povprečnini oz. v primerni porabi; 
 
Rast plač – v proračunu za leto 2009 je bila predlagana masa sredstev za izplačilo plač na 
osnovi zakonskih predpisov (ZSJPS) in kadrovskega načrta;  
 
Rast cen – v proračunu za leto 2009 je upoštevana 2,9 % rast cen na osnovi prejetih izhodišč 
UMAR-ja (april 2008); 
 
 

3.1.1. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, 
proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z 
obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi 
prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljaj em in zadolževanjem 

 
 
V poročilu so po posameznih izkazih proračuna opisani prihodki in drugi prejemki ter 
odhodki in drugi izdatki po podskupinah kontov (K3). Glede na to, da je bil proračun za leto 
2009 sprejet že decembra 2008, so bile med letom 2009 potrebne nekatere prerazporeditve, 
za katere najdemo osnovo v 5. členu Odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2009, 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. O 
prerazporeditvah na predlog neposrednega uporabnika odloča predstojnik neposrednega 
uporabnika, to je župan, oz. v primeru ožjih delov občin, predsednik sveta. 



 



            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 



 
 
 



 
 



  



 

 
 
 



 



 



 



 



 

 
 
 



 



 

 
 



 



 
 
 



 
 
 



 



 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 



3.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA proračuna Občine 
Radeče za leto 2009 

 
 
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
SKUPAJ PRIHODKI 
 
Skupni prihodki Občine Radeče za leto 2009 znašajo 3.553.664 EUR, kar pomeni, da je 
veljavni plan dosežen v višini 70%. Če prihodke primerjamo na leto 2008, pa so doseženi v 
višini 105%.  
 
Davčni prihodki   
Davčni prihodki skupaj znašajo 2.684.880 EUR in so realizirani v višini 96% plana. V 
strukturi predstavljajo 76% vseh prihodkov. Glavni vir prihodka Občine Radeče je dohodnina 
odstopljena občinam, ki znaša 2.409.090 EUR (in je za 0,6% višja glede na plan), sledijo 
davki na premoženje v višini 102.494 EUR (80% glede na plan) ter domači davki na blago in 
storitve v znesku 141.708 EUR (66,7% glede na plan).  
 
Davčni prihodki so nižji od planiranih. Občina nanje nima vpliva. Nižji so tako prilivi iz 
naslova NUSZ, davki na dediščine in darila, davki na promet nepremičnin in na finančno 
premoženje, pa tudi drugi davki na uporabo blaga in storitev, kot so komunalne takse, takse 
za odlaganje odpadkov, taksa za obremenjevanje vode. 
  
 
Nedavčni prihodki 
Nedavčni prihodki predstavljajo 11% vseh prihodkov in so v letu 2009 znašali 402.683 EUR 
(92,6% glede na plan oz. enako kot leta 2008).  
Prihodki, ki so višji od planiranih, so: prihodki od najemnin za stanovanja, koncesija HE 
Vrhovo je višja.  
Prihodki, ki so nižji od plana, pa so: prihodki od obresti, najemnine od poslovnih prostorov, 
prihodki od koncesije za hidroelektrarne Boštanj, kupnine od prodanih stanovanj, prihodki od 
prodaje blaga in storitev, sofinanciranje investicij s strani javnih zavodov in javnih podjetij.  
Skupni prekrškovni organ je bil ustanovljen, ni pa v letu 2009 še bilo prihodkov iz tega 
naslova. 
 
Kapitalski prihodki 
V letu 2009 ni bilo izvedenih prodaj poslovnih objektov, stanovanj ali drugih zgradb in 
prostorov, prav tako pa tudi ni bilo večje prodaje kmetijskih niti stavbnih zemljišč. Izvedena 
je bila le zamenjava dveh enakovrednih parcel med Občino Radeče in podjetjem PLUTON. 
Planirano je bilo sicer 663.000 EUR kapitalskih prihodkov, doseženih pa le 4.021 EUR. 
Vendar premoženje v naravi praviloma ne propade, kar se bo odrazilo v bodočih priložnostih 
prodaje občinskega premoženja. 
 

I.  Prejete donacije 
V letu 2009 nismo prejeli donacij. 
 



 
 
Transferni prihodki 
Transferni prihodki znašajo 462.080 EUR oz. 13% vseh prihodkov. Dosegajo 40,9% plana. 
Finančna izravnava za leto 2009 je znašala 175.121 EUR.   
Odstopanje glede na plan je pri sredstvih iz državnega proračuna za investicije. Občina ni 
realizirala nekatere načrtovane investicije (največja med njimi izgradnja ČN), saj je bilo v 
letu 2009 veliko storjenega na pripravi projektov, dokumentacije in dogovorov za uspešen 
začetek skupne investicije v čistilne naprave z občinami Zagorje, Šmartno, Litija. V letu 2009 
smo bili uspešni na razpisu za skupno investicijo v opremo Zdravstvenega doma Radeče 
(urgentna soba) skupaj z Ministrstvom za zdravje in Zdravstvenim domom Radeče. S strani 
države smo prejeli denarna sredstva 8.955 EUR  za zdravstveni dom Radeče in 112.999 EUR 
po 23. Členu za sofinanciranje obnove Titove ulice. 
 
Občina Radeče je v letu 2009 dokončala trileten projekt izgradnje ceste Jagnjenica-Svibno-
Sela. V letu 2007 je bila izvedena prva etapa, druga etapa v letu 2008. Brez sredstev iz 
državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko tako velike 
investicije sami ne bi mogli izpeljati. Za ta projekt je bilo prejetih s strani DP EU 156.085 
EUR. 
 
 
Tabela: Prihodki 
 
Konto 
(K3) 

 
Besedilo 

 
VP 2009 oz. 
plan 2009 

 
ZR 2009 

 
ZR09/ 
VP 09 

 
 ZR09/ 
ZR08 

70 Davčni prihodki 2.810.167 EUR 2.684.880 EUR 96% 107% 
71 Nedavčni prihodki    434.960 EUR    402.683 EUR 93% 119% 
72 Kapitalski prihodki    663.000 EUR        4.021 EUR   1% 2% 
74 Transferni prihodki 1.130.494 EUR    462.080 EUR 41% 133% 
78 Prejeta sred.iz EU      40.000 EUR               0 EUR   0% 0% 
 SKUPAJ 5.078.621 EUR 3.553.664 EUR 70% 105% 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SKUPAJ ODHODKI  
 
Realizirani skupni odhodki v letu 2009 znašajo 3.844.567 EUR, kar pomeni, da je plan 
dosežen v višini 62%. Glede na leto 2008 so odhodki višji za 5%.  
 
Tekoči odhodki 
Tekoči odhodki so realizirani v višini 578.480 EUR, kar je 75,6% glede na veljavni plan (v 
strukturi vseh odhodkov 15%). 
Veljavni plan tekočih odhodkov je manjši, ker so se sredstva tekoče proračunske rezerve 
delno razporedila med  tekoče transfere. Prerazporeditve so bile narejene v okviru kontov 
skupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim. Večina teh prerazporeditev je bila potrebna, 
ker je bila členitev kontov za plače (položajni dodatek, sredstva za redno delovno uspešnost, 
sredstva za redno delovno uspešnost – povečane redne naloge in sredstva za delovno 
uspešnost – projekti ) predpisana kasneje kot je Občina Radeče sprejela proračun za leto 
2009. 
 
Plače in drugi izdatki zaposlenim so realizirani v višini 85,2% glede na veljavni plan oz. 
82,4% glede na sprejeti plan (ker se je 1.000 EUR prerazporedilo med tekoče transfere), 
prispevki delodajalcev za socialno varnost pa v višini 81,7% glede na oba plana. Plače 
funkcionarjem so bile v letu 2009 za 4% zadržane. Tudi javnim uslužbencem plače niso bile 
usklajevane kot je bilo prvotno dogovorjeno in so bili upoštevani naknadni dogovori po 
ZSPJS.  
Izdatki za blago in storitve so realizirani v višini 243.288 EUR (74,3% glede na veljavni 
plan). 
pisarniški material in storitve dosegajo 75,4% veljavnega plana oz. 75,4% sprejetega plana; 
posebni material in storitve 22,9% obeh planov;  
energija, voda in komunalne storitve ter komunikacije 87,9% veljavnega plana oz.87,4% 
glede na sprejeti proračun; 
prevozni stroški 86,2% veljavnega plana oz. 88% sprejetega proračuna; 
izdatki za službena potovanja 53% veljavnega plana oz. 50,3% sprejetega proračuna; 
tekoče vzdrževanje 82,4% veljavnega plana oz. 70,3% sprejetega proračuna; 
izdatki za poslovne najemnine – za pokopališče Radeče 79,3% obeh planov;  
davek na izplačane plače dosega 51,6% plana oz. 62,1% leta 2007;  
drugi operativni odhodki pa 66,9% veljavnega plana oz. 68,6% sprejetega proračuna. 
Med operativnimi odhodki so najvišje obveznosti iz sodnih postopkov (stroški tožbe SEL po 
sklepu sodišča, zato je bila potrebna prerazporeditev, in sicer 4.000 EUR iz stroškov 
odvetnikov, notarjev in 6.000 EUR iz tekoče proračunske rezerve za premalo načrtovani 
odhodek), izdatki za prometno signalizacijo oz. napisne table, sejnine občinskega sveta, 
odborov in nadzornega odbora, stroški storitev odvetnikov in notarjev ter izdatki za občinski 
praznik. 
Plačila domačih obresti so realizirana v višini 11.111 EUR oz. 22,2% obeh planov, od tega je 
bilo 6.959 EUR obresti od kratkoročnih kreditov in 4.152 EUR od dolgoročnega kredita v 
višini 175.000 EUR. 
Rezerve – tekoča proračunska rezerva je v letu 2009 bila realizirana v višini 2.354 EUR, kar 
je 100% veljavnega plana oz. le 10,7% sprejetega proračuna, razlika v višini 6.000 EUR je 
bila prerazporejena po sklepu župana za obveznosti iz sodnih postopkov, v višini 13.646 
EUR pa za sofinanciranje dejavnosti KTRC – za turizem. 
Krajevna skupnost Svibno je oblikovala svojo obveznost za rezervni stanovanjski sklad. 
 
 



Tekoči transferi 
Tekoči transferi znašajo 1.940.136 EUR, kar je 90,1%glede na plan.(v strukturi vseh 
odhodkov 82%). 
 
 
Tabela: Tekoči transferi 
 
Kont

o 
(K3) 

 
Besedilo 

 
VP 2009 

 
ZR 2009 

 
ZR09/ 
VP 09 

 
 ZR09/ 
ZR08 

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 

364.610 EUR 318.902 EUR 87%  107% 

412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in 
ustanovam 

162.130 EUR 145.223 EUR 90%    89% 

413 Drugi tekoči domači 
transferi 

1.624.196 EUR 1.476.011 EUR 91%   127% 

 Skupaj tekoči transferi 2.150.936 EUR 1.940.136 EUR 90% 119% 

 
 
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
V tej skupini je transferi niso presegli plana potrebne so bile le manjše spremembe. 
  
Glavni transferi so: 
Prevozi učencev, oskrbni stroški v zavodih (starejši, otroci, invalidi), vrtec – subvencija 
domicil, družinski pomočnik, subvencija stanarin, izplačila – kmetijstvo. 
 
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
V tej skupini je bila potrebna prerazporeditev za prireditve in kulturne prireditve. 
 
V to skupino transferov sodijo tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam – 
torej društvom (kulturnim, športnim, humanitarnim, gasilski zvezi, političnim strankam). 
Izdatki za prireditve so manjši od planiranih (novo leto - najvišja smreka, splavarjenje, Sazas, 
ozvočenje,.….)  
 
Drugi tekoči domači transferi 
Med večjimi transferi so: 
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja (zavarovanje občanov, ki nimajo svojih 
prihodkov), tekoči transferi v javne zavode (specifikacija razvidna v posebnem delu 
proračuna), tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki. 
 
Investicijski odhodki 
Investicijski odhodki znašajo 1.201.343 EUR, kar je 39,4% glede na plan oz. 10% manj kot 
leta 2008 (v strukturi vseh odhodkov 59,6%). 
 



Nakup opreme – realizacija 50.314 EUR ali 64,2% glede na plan in kar 391% manj kot 2008.   
Realizirano je bilo dokončno plačilo gasilskega vozila preko GZ Radeče za PGD Jagnjenica 
in vplačana akontacija za avto za PGD Svibno.  
 
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – realizacija v višini 822.153 EUR ali 42% plana 
oz. 10% več kot leta 2008. (Sem spadajo v glavnem ceste, obnova enote vrtca Biba baja v 
Kolenovem grabnu (sanitarije, parket, streha) in zamenjava oken in zunanjih vrat na 
Podružnični OŠ v Svibnem, Začelo se je s pripravami za izgradnjo TRC SAVUS. 
Specifikacija realizacije je razvidna v posebnem delu proračuna. Največji izpad predstavljata 
ne izgradnja centralne čistilne naprave v Radečah, ki je načrtovana v sodelovanju z MOPE in 
in kanalizacije. Realizacija obojega je preložena na naslednja leta. 
 
Investicijsko vzdrževanje in obnove – realizacija v višini 263.008 EUR ali 39,3% plana oz. 
33% manj kot leto 2008. Sem spadajo investicijsko vzdrževanje raznih cest,, obnova 
stadiona. 
 
Nakup zemljišč – realizacija v višini 51.234 EUR ali 40,6% plana za plačilo zemljišča ob 
obvoznici za gradnjo stanovanjsko-poslovnega objekta). 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 
– realizacija v višini 14.634 EUR oz. 7,6% plana. 
 
  
Investicijski transferi 
Investicijski transferi znašajo 124.608 EUR, kar je 49,2% glede na plan oz. 65% od leta 2008 
(v strukturi vseh odhodkov 3%). 
 
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam – realizacija 9,4% (Sem 
spadajo: sofinanciranje nakupa gasilskega vozila za PGD Jagnjenico (dokončno plačilo) in 
PGD Svibno (delno plačilo v 2008, delno v 2009). 
 
Investicijski transferi javnim podjetjem – realizacija 49,8% (Sem sodijo vodovodi – področje 
JP Komunala Radeče). Načrtovana manjša dela na vodovodih so bila v glavnem izvršena, 
plačila bodo delno v letu 2010. Izgradnja kanalizacije je bila izvršena v okviru obnove Titove 
ulice. 
 
Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki. Gre za CEROZ Hrastnik – nadaljevanje izgradnje deponije Unično. V letu 2009 
investicij na tem področju ni bilo, načrtujejo pa se v letu 2010. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Prodaja kapitalskih deležev 
Prodaja delnic Banke Celje in vrednostnih papirjev pri Zavarovalnici Triglav ni bila 
realizirana. 
 
RAČUN FINANCIRANJA 
Zadolževanje 
Občina Radeče se je za plačilo investicij sprejetih v proračunu zadolžila avgusta 2009 v višini 
245.000 EUR, v decembru 2009 pa v višini 240.000 EUR. 
 



Oba kredita sta dolgoročna in sicer se prične z odplačili obeh v februarju 2010, konča pa v 
decembru 2013. Pred najetjem teh dveh kreditov Občina Radeče ni bila zadolžena, razen za 
poroštvo JZ OŠ Marjana Nemca Radeče za obnovo kotlovnice.  
 
Na prebivalca Občine Radeče  je zadolžitev 106,23 EUR od skupno 4.639 prebivalcev 
1.1.2009.  
V skladu z drugim odstavkom 10.b člena ZFO-1 največji obseg možnega zadolževanja 
občine (anuitete in obroki) znaša 245.745 EUR in da znašajo, upoštevanje predvideno 
zadolžitev v letu 2009 in obstoječo zadolžitev, odplačila anuitet in obrokov 148.809 EUR, kar 
pomeni 32,08 EUR na osebo/leto. Občinska zadolžitev tako ne presega največjega obsega 
možnega zadolževanja občine. 
Skupna zadolženost znaša 485.000 EUR + 7.793,24 EUR kot poroštvo za OŠ Radeče, kar bo 
odplačano v letu 2010. Skupaj znese 492.793,24 EUR, tako da pride na prebivalca 106,23 
EUR. 

 
3.1.2. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi 

realizaciji v skladu z 41. členom ZJF 
V poročilu se navedejo proračunske postavke, ki so bile uvedene zaradi vključevanja 
novih obveznosti v proračun zaradi zakonov ali odlokov, pri katerih proračunskih 
uporabnikih ter zaradi katerega predpisa. Občina Radeče tega ni imela. 

 
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 

Navedejo se spremembe neposrednih uporabnikov (ustanovitev novih ali ukinitev 
obstoječih) ter spremembe pristojnosti neposrednih uporabnikov. Pri vsaki spremembi 
se navede pravna podlaga in proračunske postavke, ki se prenašajo ter h kateremu 
neposrednemu uporabniku se prenašajo. Občina Radeče ni imela sprememb. 

 
3.1.4. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve 

   
V letu 2009 je Občinski svet Občine Radeče sprejel sklep o pomoči družini Čajko, ki 
ji je pogorel dom, umrla pa sta tudi mati in mlajši sin. V ta namen je Občina Radeče 
porabila 12.000 EUR proračunske rezerve.  

             
Skupaj je bilo torej porabljeno 13.128 EUR za pomoč ljudem v stiski iz proračunske rezerve. 
  

3.1.5. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije 
 

Splošna proračunska rezerva je bila porabljena v višini 22.000 EUR. 6.000 EUR je bilo 
prerazporejeno za obveznosti iz sodnih postopkov, 13.646 EUR za dejavnost JZ 
KTRC, 2.354 EUR pa je bilo porabljeno za VURS, vodno povračilo, digitalizacija sat. 
Predela, kar je razvidno iz prerazporeditev med letom in tako usklajenega sprejetega 
proračuna in veljavnega proračuna. 

 
 
 



3.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA proračuna Občine 
Radeče za leto 2009 

 
 

 
Posebni del proračuna Občine Radeče prikazuje analitične naloge na odhodkovni strani 
proračuna. Odhodki so razvrščeni po programski klasifikaciji. 
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna, to pa 
so: 
 
01 – občinska uprava 
03 – KS Radeče 
04 – KS Jagnjenica 
05 – KS Svibno 
06 – KS Vrhovo 
07 – občinski svet 
08 – nadzorni odbor 
09 – župan 
 
Odhodki in izdatki so prikazani v skladu z veljavno zakonodajo po področjih proračunske 
porabe, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah. Obvezna je členitev 
proračunskih postavk na 4 mesta, vendar zaradi boljše preglednosti proračuna v Občini 
Radeče členimo konte na 7 mest. 
 
Proračunski uporabnik 01 – JAVNA UPRAVA 
Občinska uprava deluje kot enovit organ. Njene zadolžitve so opravljanje strokovnih, 
upravnih, organizacijsko tehničnih in administrativnih nalog za župana, občinski svet, 
občinske organe, občinsko volilno komisijo, nadzorni odbor in naloge vezane na področje 
delovanja občinske uprave (kadrovske, premoženjsko pravne zadeve, zaščita in reševanje, 
kmetijstvo, gospodarstvo, družbene dejavnosti….)Javna  poraba se je glede na plan izvedla v 
višini 61,2%. 
 
Področje porabe 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  
- 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 
- 0102002 – stroški plačilnega prometa  
Realizacija stroškov plačilnega prometa in bančnih storitev je v okviru načrtovane porabe 
83,1%. 
 
Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPL OŠNE JAVNE 
STORITVE  
- 0402 Informatizacija uprave 
- 04029001 – Informacijska infrastruktura -vzpostavitev e-občine  
- 04039002 -  Izvedba protokolarnih dogodkov 
Sem spadajo PP: 
 
 
 
 
 



Občinski praznik    
Sredstva so bila namenjena prireditvam v okviru praznika Občine Radeče ter drugim 
protokolarnim obveznostim (sprejemi, otvoritve in podobno). V mesecu septembru, ko se 
praznuje občinski praznik, se je v Radečah in okoliških krajih zvrstilo okrog trideset 
dogodkov, tako športnih, kulturnih in drugih prireditev. 
 
 
Zakonske zveze (jubilejne poroke)  
V letu 2009 je bila izvedena le ena zlata poroka. Večji strošek je bila nabava treh zlatnikov 
Občine Radeče. 
 
Darila za novorojence  
Denarna pomoč za novorojence je bila nakazana za 25 novorojencev, v višini 3.510,00 EUR. 
Nabavljenih je bilo 40 knjig za obdaritev novorojencev in plačane plakete iz leta 2008, skupaj 
1.613,07 EUR.  
Odličnjaki 
Sredstva so namenjena nakupu manjših spominskih daril. Kupljene so bile praktične knjige – 
Evropski slovarji za vsakega odličnjaka devetega razreda.  
 
Obdarovanja starostnikov  
Kot vsako leto smo tudi tokrat kupili praktična darila za varovance v domovih starejših in 
varstveno delovnih centrih. Del sredstev pa je bil namenjen stroškom pogostitve starostnikov 
nad 80 let na njihovem vsakoletnem srečanju v organizaciji Društva upokojencev. 
 
- 04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
Sem spadajo PP: 
Sodni stroški, storitve notarjev in odvetnikov so znašali 79,6% glede na plan. 
Obveznosti iz sodnih postopkov 55,4% plana.  
 
Področje porabe 06 -  LOKALNA SAMOUPRAVA  
- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
- 06019002 – Nacionalno združenje lokalnih skupnosti  
Članarina SOS je 99,5% glede na plan.  
 
-0603 Dejavnost občinske uprave 
-06039001 Administracija občinske uprave 
V okviru tega programa je prikazana realizacija na štirih proračunskih postavkah, in sicer se 
zagotavljajo sredstva za bruto plače, regres za letni dopust in stroške dela uprave, prispevke 
delodajalca, davek na izplačane plače, sredstva za dodatno kolektivno pokojninsko 
zavarovanje, materialne stroške za delovanje občinske uprave. Skupna realizacija je 78,8%. 
Plače in drugi izdatki zaposlenim so obračunani na osnovi zakonskih predpisov. Izplačani sta 
bili dve jubilejni nagradi.  
Materialni stroški za delovanje uprave so v okviru planiranih največji med njimi so 
računalniške storitve, (izdelava nove spletne strani Občine Radeče),  pisarniški material, 
vzdrževanje računalnikov, stroški oglaševalskih storitev, itd.). 
-06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave 
V okviru tega programa sta dve proračunski postavki. Realizacija PP za izdatke tekočega 
vzdrževanja upravnih prostorov je dosežena poprečno 88,4% glede na plan. 
  



 
Področje porabe 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
-0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 
-08029001 Prometna varnost 
V postavki so bila porabljena sredstva za pokritje odhodkov za aktivnosti vzgoje in 
preventive v cestnem prometu, katere organizira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Radeče. Ključne naloge so izvedba aktivnosti za prometno vzgojo otrok in 
mladostnikov. Uspešno so bile izvedene akcije »Prvi šolski dan«, »Pasavček«, »Prižiganje 
sveč za žrtve prometnih nesreč«, »Bodi VIDEN, bodi PREviden« in drugo. Letni cilj je bil 
organizirati čim več aktivnosti preventivnega pomena, ki zagotovijo boljšo obveščenost in 
osveščenost udeležencev cestnega prometa, bolj kulturno obnašanje in večje spoštovanje 
pravil v cestnem prometu ter s tem povezano večjo varnost udeležencev v cestnem prometu. 
Skladno s sklepi sveta SPV je bilo nabavljeno kolo za opravljanje kolesarskih izpitov v OŠ 
Radeče, blago za izdelavo delovnih oblek za ZŠAM Radeče ter pokritih del stroškov nove 
prometne signalizacije. 
 
Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  
-1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
-11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
-11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
-11029003 Zemljiške operacije 
Navedeni program vključuje sredstva za financiranje strukturnih ukrepov v kmetijstvu in 
živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. 
Sredstva so bila namenjena izvajanju ukrepov za pospeševanje in razvoj kmetijstva in so se 
dodelila na osnovi razpisa. Podlaga za izvedbo razpisa je program ukrepov za pospeševanje 
in razvoj kmetijstva ter Pravilnik o dodeljevanju sredstev.  
V letu 2009 je večina sredstev bila namenjena za pomoč za naložbe v kmetijska 
gospodarstva, in sicer za nakup kmetijske mehanizacije. Realizacija teh PP je 91,3% glede na 
plan. 
 
-1104 Gozdarstvo 
-11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
Za vzdrževanje gozdnih cest je obvezna poraba sredstev iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih 
cest, del sredstev zagotavlja občina iz lastnih virov, del sredstev pa se zagotavlja tudi iz 
državnega proračuna v skladu s pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest. Tako kot v preteklih 
letih in letu 2008 so se tudi v letu 2009 sredstva namenila za vzdrževanje gozdnih cest v 
skladu s programom Zavoda za gozdove OE Brežice po prioritetnem vrstnem redu. 
Realizacija je dosežena v višini 92,5% plana. 
 
 
Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE  
-1302 Cestni promet in infrastruktura 
-13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
V okvir upravljanja in rednega vzdrževanja občinskih cest spadajo: 
-letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, ki se izvaja na območju celotne  
 občine v skladu s programom izvajanja letnega in zimskega vzdrževanja cestnega omrežja 
-košnje obcestnih jarkov in bankin 
-ureditev svetlobnega koridorja cestišča 
-popravila obstoječih bankin in navoz na kritičnih odsekih na cestah 



-posnemanje bankin 
-navoz gramoza in drobljenca na makadamske ceste 
-popravila in naprave propustov 
-sanacije asfaltnih cestišč, čiščenja kanalet 
-in druga vzdrževalna dela 
Dela opravlja JP Komunala Radeče, ki je po odloku in zakonu dolžna opravljati javno službo 
prioritetno v okviru občine. Realizacija PP, ki se nanašajo na naštete naloge je 100% glede na 
plan. 
-13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
Poleg vzdrževanja občinskih cest je Občina Radeče del sredstev proračuna namenila tudi za 
novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije cest. Realizacija je 48,6% glede na plan. 
Najpomembnejši je projekt izgradnje ceste Jagnjenica – Svibno – Sela, kjer je bila Občina 
Radeče uspešna na javnem razpisu za pridobitev sredstev iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije za strukturno politiko, iz katerih se je sofinanciral projekt izgradnje 
ceste Jagnjenica-Svibno-Sela. Projekt je trajal tri leta, tako da je bila v letu 2007 izvedena 
prva etapa, dela so potekala tudi v letu 2008 in so se zaključila v letu 2009.  
Zaključena so bila dela na ureditvi Ulice Milana Majcna (ureditev pločnikov, popravilo 
mulde in odvodnjavanje, pešpot). 
Del JP Obrežje -Čelovnik, ki je bil do sedaj še v makadamski izvedbi, je rekonstruiran 
(razširitev odvodnjavanja in asfaltacija). Skupaj s krajani Brunške gore je bila izvršena 
asfaltacija in odvodnjavanje v vasi. Skladno z dosedanjo dinamiko so bile nameščene tudi 
varnostno odbojne ograje na cesti Radeče-Podkraj-Hrastnik, cesti Na Dobravo in t.i. vinski 
cesti v Zagradu. V okviru navedenega programa je bilo nekaj porabljenih sredstev za izdelavo 
projektne dokumentacije, potrebne za obnovo občinskih cest. Tako je Občina Radeče 
pripravljena na objavljene razpise. 
-13029003 Urejanje cestnega prometa 
Občina Radeče je nadaljevala z nameščanjem označevalnih tabel v skladu z izkazanimi 
potrebami KS. Dela je izvedla JP Komunala Radeče. Del stroškov na tej postavki je obnova 
horizontalnih talnih označb – prehodi za pešce v okolici šol. 
- Ureditev parkirišč 
Občina Radeče je zaključila z ureditvijo parkirišč Pot na brod in parkirišča ob železniški 
postaji v Radečah, ki je že v uporabi.  
-13029004 Cestna razsvetljava 
V okviru navedenega programa so bila na PP Cestna razsvetljava zagotovljena sredstva za 
plačilo električne energije cestne razsvetljave za celotno območje Občine Radeče. 
Na PP za vzdrževanje cestne razsvetljave je bila realizacija 97,1% glede na plan.  
-13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 
PP je namenjena za sofinanciranje del na državni cesti – Titovi ulici. Iz sredstev pridobljenih 
iz Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je bila sofinancirana obnova 
Titove ulice. Realizacija je dosežena v višini 99,8% plana. S strani občine je bilo porabljenih 
skoraj 190.000 EUR. Planirano je bilo 160.000 EUR, dodatno potrebna sredstva so se 
prerazporedila po sklepu župana. Povečanje je nastalo zaradi sprotno izkazanih nujnih del pri 
ureditvi kanalizacije za infrastrukturne vode, prevezavah in zamenjavah na vodovodnem 
sistemu,  javni razsvetljavi in dovozih. V letu 2010 se dokončno uredi še povezava na cesto 
Na Jelovo ter dokončajo ureditvena dela.  
 
 
 
 
 



Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO 
-1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
-14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
Sredstva so namenjena za razvojne programe in pospeševanje podjetništva in obrti na 
območju Občine Radeče. Realizacije ni bilo.  
 
-1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
-14039001 Promocija občine 
Proračunska sredstva so bila porabljena za promocijo občine (izdaja propagandnih gradiv, 
tiskanih materialov, storitve – ozvočenje, turistična promocija občine – prireditev 
splavarjenja, , svetovni festival praženega krompirja, Evropsko prvenstvo v lovu rib s 
plovcem, novoletne prireditve, itd). 
-14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
V okviru tega podprograma se izvaja dejavnost KTRC-ja za področje turizma in investicije v 
turizem  SAVUS – evropski projekt. V letu 2009 je bila izvršena vrednost investicije v višini 
84.880 EUR, kar vključuje  zemljo ob Savi in projekte. 
 
 
Področje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 
-1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
-15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
PP zbiranje in ravnanje z odpadki (skrbnik JP Komunala Radeče) je realizirana 29,6%. 
Nadaljevalo se je z deli na PP zapiranje deponije Hotemež.  
PP investicijski transferi – Unično dela niso bila izvajana, taksa se prenaša v naslednje leto.  
-15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
Sredstva so bila namenjena za ureditev padavinskih vod na območju Občine Radeče, za kar je 
pooblaščeno JP Komunala Radeče. Realizacija je 28,4%. 
V okviru proračunske postavke 0115007 so bila sredstva predvidena za nadaljnjo izgradnjo 
kanalizacije Jagnjenica – OIC iz naslova pobrane takse za obremenjevanje okolja in za 
projekte, v okviru proračunske postavke 0115013 za izgradnjo male čistilne naprave na 
Jagnjenici in v okviru proračunske postavke 0115014 za dokončanje ČN Radeče vključno z 
državnimi in evropskimi sredstvi. Ob rekonstrukciji Titove ulice je v celotni dolžini 
rekonstrukcije zgrajena tudi novo kanalizacijsko omrežje.  
 
 
Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST  
 
-1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
-16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
Sredstva so namenjena za tekoče izdatke za geodezijo in urbanizem. 
-16029003 Prostorsko načrtovanje 
Glavni poudarek v tem programu porabe je bil dan pripravi Strategije prostorskega razvoja in 
prostorskega reda občine. Realizacija je 46,3% plana. Zaradi spremembe zakonodaje na tem 
področju dela še niso zaključena (OPN je trenutno v fazi izdelave predloga, izdelan je OPPN 
Njivice), čeprav je bilo to predvideno. 
 
 
 
 



-1603 Komunalna dejavnost 
-16039001 Oskrba z vodo 
Pomembna naloga občine je zagotoviti zdravo pitno vodo vsem občanom. Nadaljevalo se je z 
prevzemom vodovoda Svibno. Del plačil je po dogovoru z JPK, prenešen v leto 2010. 
Opravljena so bila določena dela v zvezi z izgradnjo hidravlične izboljšave vodovodnega 
sistema Jagnjenica. 
-16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
PP urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost vključuje izdatke za plačilo najemnine za 
pokopališče Radeče po pogodbi in izdatke za tekoče vzdrževanje pokopališča, za kar je 
pooblaščena JPK. 
-16039005 Druge komunalne dejavnosti 
PP je realizirana v višini 100%. Gre za odhodke namenjene JPK, da redno skrbi za zelene in 
javne površine na področju Občine Radeče. 
 
 
-1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
-16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Sredstva na tej PP so namenjena za reševanje stanovanjske problematike. Predvidena je bila 
izgradnja novih stanovanj in poslovnih prostorov. Realizacija je 0. Izvršitev se iz objektivnih 
razlogov prestavi v naslednje leto. Smo pa vlagali v adaptacije obstoječih stanovanj v višini 
26.116 EUR (preko KTRC). 
-16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 
V skladu z zakonodajo s stanovanjskega področja je občina zavezana del sredstev od 
odprodaje stanovanj nakazati Stanovanjskemu in Odškodninskemu skladu Republike 
Slovenije.  
 
 
-1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča) 
-16069001 Urejanje občinskih zemljišč  
Program je namenjen za odmero lokalnih cest in plačilo odškodnin.  
-16069002 Nakup zemljišč 
PP nakup zemljišč je bila realizirana v višini 50,2% plana. Izvršeno je bilo plačilo za 
zemljišče ob obvoznici 50.190 EUR. 
 
Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO 
-1702 Primarno zdravstvo 
-17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 
PP zdravstveni dom Radeče je realizirana v višini 71,1%. Poleg delnega sofinanciranja redne 
dejavnosti ZD Radeče je bila realizirana investicija, in sicer oprema urgentne sobe v ZD 
Radeče. Oprema obsega najnujnejše aparate in opremo (defibrilator, pulzni oksimeter, 
reanimacijski voziček, reanimacijski kovček, aspirator, zajemalna nosila, klima), katere 
skupna vrednost je znašala 31.531,00 EUR. Občina Radeče je bila nosilec investicije, 
sofinancerja pa sta bila ZD Radeče in Ministrstvo za zdravje. Podrobnejši prikaz je razviden 
v okviru NRP-jev. 
Postavka Zdravstveni dom – kadrovanje predstavlja sredstva, porabljena za vračilo štipendije 
za zdravnico, ki še opravlja specializacijo, namerava pa se zaposliti v Zdravstvenem domu 
Radeče, kjer bodo novi kadri nujno potrebni.  
 
 



-1707 Drugi programi na področju zdravstva 
-17079001 Nujno zdravstveno varstvo 
Višina plačanega prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov je visoka. Gre za pokrivanje 
stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb brez zaposlitve oziroma brez drugih 
virov dohodkov (21.tč.15.čl. Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
Ur.l.RS, št.72/06, 91/07). Glede na gospodarsko situacijo je vsak mesec opaziti naraščanje 
števila brezposelnih oseb, kar se kaže tudi v 99,4% realizaciji glede na veljavni proračun, kar 
je 45.998,00 EUR. 
 
-17079002 Mrliško ogledna služba 
Na tej PP se zagotavljajo 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. Opažamo povečano število primerov 
(nesreče, sumi kaznivih dejanj oz. nepojasnjen vzrok smrti, ipd.). Realizacije je 76,8% ali 
3.840,00 EUR porabe. 
 
 
Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZAC IJE 
-1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
-18029001 Nepremična kulturna dediščina 
V okviru tega programa se v proračunu zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje 
objektov kulturne dediščine. Za obnovo ostrešja in menjavo dela strešne kritine na cerkvi Sv. 
treh kraljev na Brunku je bil plačan delni račun v višini 10.000,00 EUR. Investitor je 
Župnijski urad Radeče.  
 
-1803 Programi v kulturi 
-18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
Občina Radeče je v okviru PP knjižnica Radeče v proračunu zagotovila sredstva za njeno 
nemoteno delovanje. PP vključuje stroške plač in drugih prejemkov zaposlenih, sredstva za 
prispevke delodajalca ter sredstva za materialne programske in neprogramske stroške 
knjižnice ter nabavo knjižnega gradiva. Monografija Radeč je bila v letu 2009 izdana knjiga, 
katere stroški so znašali 17.447,00 EUR (oblikovanje, tisk). Realizacija je bila 99,7% glede 
na veljavni proračun. 
 
-18039003 Ljubiteljska kultura 
V okviru proračunskih postavk znotraj tega programa so se zagotovila sredstva za 
sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev, kulturnih prireditev in dejavnost Območne 
izpostave Javnega sklada za ljubiteljsko kulturno dejavnost v Laškem. Izvajalci kulturnih 
programov so bili izbrani na osnovi javnega razpisa v skladu z merili in kriteriji za 
financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v 
Občini Radeče. Preko razpisa je bilo tako za redno delovanje in za na razpisu izbrane 
prireditve financiranih 18 kulturnih društev in organizacij. Skupaj je bilo razdeljenih 
41.000,00 EUR. Za prireditve, ki niso bile realizirane izplačila dotacije ni bilo (4x delavnice, 
3x koncert,  gledališka igra); skupaj za 1.100,00 EUR. 
Realizacija skupaj je znašala 42.060,00 EUR ali 97,5% glede na veljavni proračun. 
 
 



-18039005 Drugi programi v kulturi 
Proračunska postavka 0118015 – sredstva so bila namenjena za delovanje KTRC na področju 
kulture. Del sredstev v višini 1.686,00 EUR je bil namenjen transferu PD Vrhovo za 
pokrivanje stroškov rednega vzdrževanja Prosvetnega doma Vrhovo.    
 
Proračunska postavka 0118018 – Dom Kulture – sredstva so bila namenjena za tekoče 
vzdrževanje kulturnih domov, nabavljen je bil les in drug material za omaro v garderobi.  
Proračunska postavka 0118022 – Dom PORP je v letu 2006 na željo KD PORP-a prevzel v 
upravljanje KTRC. Občina Radeče zagotavlja pokrivanje tekočega vzdrževanja (ogrevanje, 
odvoz smeti, itd.).  
Proračunska postavka 0118024 – vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje športnih 
objektov, ki niso v lasti občine.  
 
-1804 Podpora posebnim skupinam 
-18049001 Programi veteranskih organizacij 
Občina Radeče je sofinancirala delovanje ali posamezne aktivnosti - programe veteranskih 
društev (KO ZZB NOV, Društvo izgnancev Radeče, društvo za ohranjanje spomina na Pohod 
XIV. divizije,…). Plačana sta bila dva avtobusna prevoza (Ljubljana, Turnišče), z dotacijo je 
bil sofinanciran tradicionalen pohod XIV. divizije ter pokriti stroški prehrane na 
tradicionalnem in množično obiskanem pohodu na Brunk. Člani Društva izgnancev vsako 
leto prejmejo dotacijo za nakup novoletnih daril za starejše člane, ki jih obiščejo na domu. 
Realizacija je bila 72,2% glede na veljavni proračun ali 2.423,00 EUR. 
 
-1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
-18059001 Programi športa 
Poraba na področju športa je znašala 93,1% glede na plan. Sofinancirane so bile dejavnosti 
izvajalcev športnih programov, ki so bili izbrani na osnovi letnega programa športa in 
javnega razpisa. Izbrani programi izvajalcev so iz občinskega proračuna sofinancirani v 
skladu s Pravilnikom za vrednotenje programov športa v Občini Radeče. 
Na razpis je bilo prijavljenih 25 kandidatov; porabljenih je bilo 49.961,25 EUR sredstev. Gre 
za redno delovanje športnih društev, športno rekreativne prireditve (turnirji, občinska, 
državna in mednarodna tekmovanja – omeniti je potrebno Evropsko prvenstvo v lovu rib s 
plovcem, sodelovanja KUD Mažorete RAP na EP v Španiji, mednarodni turnir RK Radeški 
Gamsi, mednarodni turnir Namizno teniškega kluba Radeče, Splavarjev tek,…; pohodi), 
programe športa društev, programe športa OŠ in vrtca. V občini je leta 2009 aktivno delovalo 
23 športnih društev. Najbolj množična po številu aktivnih športnikov so Rokometni klub 
Radeče, Nogometni klub Radeče, KUD Mažorete RAP Radeče; v individualnih športih 
izstopajo Namiznoteniški klub Radeče, Atletski klub Radeče, Planinsko društvo Radeče in 
mlado društvo Karate klub Radeče. To so tudi društva, ki se redno udeležujejo tekmovanj in 
kar je najpomembneje, vključujejo pretežno osnovnošolske otroke in mladino. Za 10 društev 
lahko rečemo, da delujejo pretežno na rekreativnem nivoju, vključujejo pa starostne skupine 
od študentov do upokojencev. Športne panoge – mali nogomet, rokomet, odbojka, tenis, 
namizni tenis, pohodništvo, planinarjenje. 
-18059002 Programi za mladino 
V proračunski postavki 0118052 – DPM so vključeni odhodki za sofinanciranje programov 
Društva prijateljev mladine. Največ sredstev je namenjenih nakupu daril za dedka Mraza (za 
vse otroke od drugega leta starosti do vstopa v šolo), sofinancirajo se stroški materiala in 
drugi stroški programov, ki jih izvaja DPM Radeče.  
Na proračunski postavki 0118053 – sofinanciranje letovanja pa so sredstva namenjena 
sofinanciranju letovanja za otroke. Del sredstev v višini 560,00 EUR je bilo nakazanih VDC-



ju za letovanje varovancev na Debeli rtič. 2.453,30 EUR pa je bilo namenjenih sofinanciranju 
letovanja – koloniji na Baški za osnovnošolske otroke iz OŠ Marjana Nemca Radeče.  
 
 
 
Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE 
-1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
-19029001 Vrtci 
Poraba na področju izobraževanja, se je povečala 6% glede na leto 2008. 
Občina je na podlagi zakona dolžna kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih 
ter prispevkom staršev, ki ga določi občina z odločbo na podlagi materialnega stanja družine 
in v skladu s pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. Razlika se plačuje tudi za 
nadomestila za čas odsotnosti zaradi bolezni, prav tako pa tudi vzgojno varstvenim zavodom 
v drugih občinah za otroke s stalnim bivališčem v občini Radeče. 
V letu 2009 so bile poplačane še obveznosti iz obnove enote vrtca BIBA BAJA v Kolenovem 
grabnu v višini 40.521,00 EUR. Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme so bila 
nakazana za opremo igralnic in pisarne v višini 6.943,00 EUR oziroma 91,4% realizacija. 
 
-1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 
-19039001 Osnovno šolstvo 
Na podlagi zakona se osnovnim šolam iz občinskega proračuna zagotavljajo sredstva za 
pokritje fiksnih materialnih stroškov kot je električna energija in kurjava ter za pokrivanje 
tekočih stroškov (zavarovalne premije, komunalne storitve, beljenje ter manjša popravila).  
V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za tako imenovane nadstandardne programe, kot so 
raziskovalni in izobraževalni projekti kakor tudi sofinanciranje nadstandardnih programov v 
šolstvu ter za sofinanciranje medobčinskih, regijskih in državnih tekmovanj učencev.  
Za investicijsko vzdrževanje šol se letno zagotovijo proračunska sredstva za vzdrževanje 
objektov in opreme. V letu 2009 je bila obnovljena streha nad jedilnico, nabavljene so bile 
garderobne omarice za višjo stopnjo; plačil je bilo za 7.731,00 EUR. Sredstva za vzdrževanje 
prostorov in opreme so bila povečana in nakazana v celoti, v višini 33.349,00 EUR. 
Porabljena so bila za razna popravila, vodoinstalacije, nakup hladilnika, štedilnika, menjavo 
vrat in drugo. 
-19039002 Glasbeno šolstvo 
Občina Radeče delno sofinancira delovanje Glasbene šole Radeče glede na število oddelkov, 
število učencev in število učiteljev. Gre za pokrivanje stalnih materialnih stroškov, stroškov 
prehrane med delom, splošnih programskih stroškov in drugo. 
V okviru investicij in investicijskega vzdrževanja je bila izvedena investicija v prostorih 
Doma PORP za ureditev pisarne ravnateljice, tajnice in računovodje ter ureditev skupne sejne 
sobe in arhiva KD PORP. Oprema je bila nabavljena v okviru sredstev za vzdrževanje 
opreme v višini 9.350,00 EUR. Del sredstev je bil namenjen nakupu instrumentov 
(klaviature, viola, violončelo). Investicijska dela so bila plačana v višini 6.937,00 EUR. 
-19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 
Sredstva so predvidena za izobraževanje učiteljev Glasbene šole. Letos je imela Glasbena 
šola Radeče prvič nakazana tudi sredstva za nadstandardni program GŠ (MŠŠ ne odobri 
novih oddelkov in prav tako ne pokriva stroškov dela. GŠ programe lahko izvaja, vendar jih 
je dolžan kriti ustanovitelj). Na postavki je bilo porabljenih 1.263,00 EUR. 
 
 
 
 



 
-1905 Drugi izobraževalni programi 
-19059001 Izobraževanje odraslih 
Sredstva se namenjajo za izobraževanje odraslih predvsem v programih vseživljenjskega 
učenja. Sofinancirala se je izdaja pesniške zbirke občanke Radeč v višini 200,00 EUR. 
-19059002 Druge oblike izobraževanja 
Iz te postavke se sofinancirajo nadstandardni programi kot so razne poletne šole. Del sredstev 
v višini 330,00 EUR je bil namenjen pokrivanju stroškov prevoza za tekmovanje učencev GŠ 
Radeče v Beogradu, v višini 200,00 EUR je bila sofinancirana zaključna prireditev 
devetošolcev – valeta, ipd.  
Iz tekočih transferov neprofitnim organizacijam je bilo preko razpisa za izobraževanje 
društev na področju kmetijstva v letu 2009 prvič realizirana izvedba le tega. Na razpis so bila 
prijavljena tri društva, katerim je bilo za izobraževalne programe (predavanja, učni 
pripomočki, …) nakazanih 2.230,00 EUR in 99,1% realizacija. 
 
 
-1906 Pomoči šolajočim 
-19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu socialno šibkim učencem, ki se po odločitvi šolske 
komisije in socialne delavke porabijo za sofinanciranje malic in kosil ter za sofinanciranje 
šole v naravi. Sredstva v višini 3.100,00 EUR se JZ OŠ Marjana Nemca Radeče nakazujejo 
mesečno. 
 
PP 0119031 vključuje izdatke za pomoč socialno šibkim učencem, ki se porabijo za 
sofinanciranje malic in kosil in sofinanciranje šole v naravi. 
PP 0119032 – prevozi učencev pa vključuje izdatke za prevoze učencev oddaljenih od šole 
več kot 4 kilometre oziroma za prevoze na nevarnih poteh, kar je v skladu z zakonom občina 
dolžna zagotoviti. Občina pokriva tudi stroške prevoza in stroške strokovne spremljevalke na 
kombiju, ki vozi otroke v šolo s prilagojenim programom Glazija Celje. Porabljenih je bilo 
121.163,00 EUR oziroma 96,2% realizacija.  
-19069003 Študijske pomoči 
V proračunu so predvidena sredstva za nagrade za izjemne dosežke – višje in visoko šolstvo. 
Pravilnika in meril za izplačilo sredstev še nismo uspeli pripraviti in izvedba le tega ni bila 
mogoča. Realizacija je 0. 
 
 
 
Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO 
-2004 Izvajanje programov socialnega varstva 
-20049002 Socialno varstvo invalidov 
Močno se je povečala sociala, kar za 28,8% glede na leto 2008. 
PP 0120001 družinski pomočnik vključuje izdatke za stroške družinskega pomočnika. V 
začetku leta 2009 sta bila dva, od avgusta pa so družinski pomočniki trije. Stroški so v letu 
2009 znašali 16.913,00 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 84,6% glede na plan.  
PP 0120002- oskrbni stroški invalidov v zavodih predstavlja stroške institucionalnega varstva 
v zavodih za varstvo in delo. Občina je v letu 2009 sofinancirala oskrbne stroške petim 
občanom. Realizacija je dosežena v višini 95,0% glede na plan, kar je 34.905,00 EUR.  
PP 0120013 – odprava arhitekturnih ovir za invalide – v okviru postavke so bile plačane 
investicije, katerih namen je odprava arhitekturnih ovir invalidom na javnih površinah. Gre za 
dela na cesti Gledališka pot – klančina in varovalna ograja za lažji prevoz z invalidskim 



vozičkom ter izdelavo klančin na pločnikih v centru Radeč. Realizacija na tej postavki je 
39,7% in znaša 5.951,00 EUR.  
-20049003 Socialno varstvo starih  
Sredstva so namenjena za plačilo oskrbnih stroškov starejših v zavodih in stroškov pomoči na 
domu. Občina je doplačevala domsko oskrbo okrog 15 občanom, odvisno od novih 
oskrbovancev preko leta. Stroški so znašali 38.598,00 EUR, realizacija je bila 91,9% glede na 
plan. Konto Pomoč družini na domu je bil s sklepom župana z prerazporeditvijo povečan na 
41.500,00 EUR, realizacija je bila 41.203,00 kar je 99,3% realizacija glede na veljavni 
proračun. Vzrok za povečanje je ugodna cena za uporabnike, kar posledično pomeni večje 
število uporabnikov storitve, za občino pa večji delež sofinanciranja storitve.  
-20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 
PP 0120006 – subvencija stanarin - Sredstva so namenjena za plačilo subvencij stanarin. 
Število upravičenih najemnikov do subvencije se ni bistveno spremenilo. Višina subvencij je 
bila 10.867,00 EUR. Subvencij k profitnim najemninam ni bilo.  
PP 0120007 – pogrebni stroški socialno ogroženih - za pogrebne stroške oseb, ki nimajo 
svojcev. V letu 2009 ni bilo realizacije. 
PP 0120011 – denarna socialna pomoč – Izdatki so realizirani v višini 83,6% veljavnega 
proračuna, kar je 5.347,00 EUR. Denarno socialno pomoč je prejelo 29 upravičencev. Zaradi 
težav v podjetju Intima fashion je bilo teh transakcij več kot pretekla leta. 
-20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
PP 0120008 - sofinanciranje OO RK – Izdatki so namenjeni sofinanciranju plače sekretarja 
OO RK Laško, realizirani so v višini 79,8%, kar je 6.380,00 EUR. Prav tako je bil 
organizaciji nakazan transfer za nujno obnovo prostorov v višini 1.000,00 EUR; realizacija je 
bila 100% glede na veljavni proračun. 
PP 0120009 – humanitarna dejavnost – Izdatki so namenjeni občinskim in medobčinskim 
humanitarnim društvom, ki se prijavljajo na javni razpis za sofinanciranje socialnih in 
humanitarnih dejavnosti. Izbranih je bilo devet društev, skupaj so jim bila za programe 
nakazana sredstva v višini 4.969,45 EUR, preostala sredstva v višini 2.302,08 EUR so bila 
namenjena dotaciji najemnine za DI Radeče, za stroške DI Radeče, za sofinanciranje 
dobrodelne prireditve in podobno. Realizacija je bila 84,6% glede na veljavni proračun. 
PP 0120010 – lokalna akcijska skupina – LAS – Izdatki so namenjeni za delovanje Lokalne 
akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti. Stroški so nastali z nakupom knjig za 
devetošolce, avtorja Karla Gržana. Realizacija je bila 54,9% glede na veljavni proračun ali 
472,00 EUR. 
 
 
Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
-2201 Servisiranje javnega dolga 
PP 0122003 - obresti od kratkoročnih kreditov – Sredstva so bila porabljena za plačilo obresti 
od kratkoročnih kreditov. Realizacija je 88,6% glede na plan.  
 
 
Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOST I 
 
-2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 
-23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 
PP 0123001 – proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč STREHA – ČAJKO. 
-2303 Splošna proračunska rezervacija 
-23039001 Splošna proračunska rezervacija 
PP 0123004 – sanacija plazov in odprava posledic – projekti v višini 4000 EUR. 



PP 0123005 - Na osnovi določil ZJF ima občina splošno proračunsko rezervacijo, ki je 
namenjena za plačila tistih obveznosti, ki v proračunu niso planirane, oziroma so planirane 
premalo. Realizacija je 2.354 EUR. 
 
 
 
Proračunski uporabniki – KRAJEVNE SKUPNOSTI  
 
03 – KRAJEVNA SKUPNOST RADEČE 
04 – KRAJEVNA SKUPNOST JAGNJENICA  
05 – KRAJEVNA SKUPNOST SVIBNO 
06 – KRAJEVNA SKUPNOST VRHOVO 
 
Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA  
-0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
-06029001 Delovanje ožjih delov občin 
V Občini Radeče so ustanovljene 4 krajevne skupnosti. Vsaka od naštetih krajevnih skupnosti 
se financira preko svojega transakcijskega računa in je dolžna pripraviti svoje letno poročilo 
o porabi sredstev in lastnih prihodkih, kar je v skladu z zakonodajo vključeno v proračun 
Občine Radeče. 
Krajevne skupnosti samostojno razpolagajo s sredstvi, ki so za njeno delovanje določena kot 
izvirna sredstva krajevnih skupnosti v skladu z Odlokom o proračunu občine Radeče. 
Za izvajanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti, je potrebno upoštevati celotno 
zakonodajo, ki velja za izvrševanje proračuna občine. 
V letu 2007 je bila prvič plačana renta za KS Vrhovo, ki se namensko uporabi za izgradnjo 
krajevne infrastrukture. V letu 2009 je bila uporabljena za obnovo kanalizacije in dostopne 
poti do Prosvetnega doma Vrhovo. 
Realizacija KS Radeče je večino sredstev porabila za sofinanciranje investicijskega 
vzdrževanja cest. 
Realizacija KS Jagnjenica Razdelitev je vidna iz analitike, v glavnem pa gre za vzdrževanje 
stavbe KS Jagnjenica in delovanje društev na področju KS Jagnjenica ter obnovo cest. 
Realizacija KS Svibno je skrb za nemoteno delovanje društev na svojem področju, 
vzdrževanje cest, nabava vrtnih garnitur. Poleg prihodkov iz proračuna Občine se v okviru 
KS Svibno obračunava tudi najemnina za grobove na pokopališču, izdatki za to področje so 
bili doseženi v višini 51% plana. 
 
Proračunski uporabnik 07 – OBČINSKI SVET  
Poraba je bila realizirana v višini 59,3 % glede na plan saj so se funkcionarske plače 
zmanjšale za 4% in bistveno manj sej. 
 
Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM 
-0101 Politični sistem 
-01019001 Dejavnost občinskega sveta 
PP 0701001 – dejavnost občinskega sveta - Za redno delo občinskega sveta so potrebna 
sredstva za materialne stroške in sejnine.   
PP 0701002 – politične stranke – Ta PP, ki je namenjena za financiranje političnih strank, 
kjer realizacija znaša 82,9% glede na plan. 
 
 
 



Proračunski uporabnik 08 – NADZORNI ODBOR 
Postavka je dosežena v višini 61,6% vključuje izdatke za delovanje nadzornega odbora 
(sejnine, materialni stroški). 
 
Področje porabe 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  
-0203 Fiskalni nadzor 
-02039001 Dejavnost nadzornega odbora 
Nadzorni odbor je samostojni organ občine, ki deluje v skladu s Poslovnikom. Globalni cilj 
nadzornega odbora je z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov s 
proračunskimi sredstvi in zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. V 
skladu z zakonodajo mora biti nadzornemu odboru občine omogočeno nemoteno delovanje 
oziroma mu mora biti zagotovljena pomoč občinske uprave.  
 
Proračunski uporabnik 09 – ŽUPAN 
Javna poraba je znašala 71,1% glede na plan in 6,9% višja od leta 2008. 
 
Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM  
-0101 Politični sistem 
-01019003 Dejavnost župana in podžupana 
PP 0901001 – plače za delo po pogodbi in nadomestila – župan in podžupanja. Realizacija 
87,03%. 
PP 0901003 – informiranje – izdatki za stroške informiranja (razne oglaševalske storitve in 
objave v Uradnem listu). 
PP 0901004 – reprezentanca – Gre za izdatke pogostitev ob proslavah, sprejemih, protokolih. 
Posebej omenjamo, da je na tej proračunski postavki kreacija in nabava oblačil za matičarje, 
za kar je Občina Radeče prejela namensko dotacijo. 
 
Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODK IH  
-0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 
Realizacija glede na plan je bila 70,1% saj se ni izvedel nakup opreme za  civilno zaščito, ker 
je prestavljen v leto 2010. 
-07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 
PP 0907001 – civilna zaščita in reševanje  
PP 0907010 – protipožarna varnost – Realizacija je 100% glede na plan. V okviru te PP so 
vključena sredstva za dejavnost Gasilske zveze Radeče, v katero so združena štiri 
prostovoljna gasilska društva in poklicno jedro. Poleg redne dejavnosti Gasilske zveze 
Radeče je bilo iz proračuna Občine Radeče izvršeno dokončno poplačilo gasilskega avta za  
gasilsko vozilo PGD Svibno 54.720 EUR. 
 
Proračunski uporabnik 01 – JAVNA UPRAVA 
Servisiranje javnega dolga je bilo v celoti odplačano, enako kot v letu 2008. 
 
Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
2201 Servisiranje javnega dolga 
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje 
PP 0122001 – odplačilo dolgoročnega kredita v letu 2009 znaša 175.000EUR. 
 
 
 
 
 



Pregled posameznih proračunskih uporabnikov: 
 
01 – OBČINSKA UPRAVA 
 

- dejavnost občinske uprave 
Na tem področju kaže obrazložiti sledeče: 
 
*Občina Radeče je imela sistematiziranih 13 delovnih mest. V tekočem letu niso bila 
zapolnjena delovna mesta: višji referent za gospodarstvo, pripravniško delovno mesto ter delo  
na projektu, saj nam je uspelo zadovoljivo opraviti zadane naloge z obstoječim številom 
zaposlenih in sicer z racionalizacijo dela in dodatnimi obremenitvami zaposleni z 
opravljanjem dodatnih nalog (povečan obseg dela).  
 
*Pri vzdrževanju upravnih prostorov je bila poraba nekoliko manjša od načrtovane, kar je 
posledica gospodarnega upravljanja s premoženjem. To pomeni, da je bil zastavljeni cilj 
dejansko presežen 
*Občinska uprava se je načrtno odrekla nakupu novega, službenega vozila zaradi slabih 
gospodarskih razmer tako v državi, kot tudi v naši lokalni skupnosti. Neporabljena sredstva 
za namen investicijskega vzdrževanja (nakup avtomobila) so bila tako namenjena 
financiranju drugih področij oz. investicij. 
*Zastavljeni cilj povečati prepoznavnost naše občine tudi širše, je bil realiziran s povečanim 
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 Radeče, 
ki je bila predvajana 14.dnevno z izčrpno predstavitvijo tekočega dogajanja v kraju. 
*Izpolnjena pa je bila tudi dolgoletna tiha želja, da bi imenitno zgodovino Radeč in okolice 
strnili v knjigo. Ob slovenskem kulturnem prazniku je ugledala luč sveta knjiga z naslovom: 
Monografija Radeč, z dediščino preteklosti, utripom sedanjosti in izzivi prihodnosti. 
*V letu 2008 ustanovljeni Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih 
uprav občina Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica je s svojim delom pričel v 
začetku meseca maja, zato je temu primerna tudi poraba proračunskih sredstev. Delo po 
ustanovitvi poteka v skladu s planom, po pričakovanjih, brez odstopanj. Prve učinke dela 
zaposlenih je pričakovati in tudi zaznati v prihodnjem letu in v sledečih. 

- notranje zadeve in varnost 
Za leto 2009 je mogoče zapisati, da je bilo sodelovanje župana, občinske uprave, članov 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Medobčinskih inšpektoratom – skupnim 
prekrškovnim organom, zelo dobro. Zaradi velike kooperativnosti, dobrih idej in njihove 
izvedbe je mogoče trditi, da se je povečala varnost udeležencev v cestnem prometu. Enaki so 
načrti za delo tudi v bodoče. 

- kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo 
Sredstva namenjena temu področju so bila v letu 2009 pokoriščena v okviru planiranih, 
razdeljena na osnovi javnega razpisa in porabljena namensko za področja kmetijstva in 
živilstva (naložbe, izboljšave,..) 

- pridobivanje in distribucija energetskih surovin 
Na podlagi 17.člena Energetskega zakona je Občina Radeče v letu 2008  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, soproizvodnjo 
toplote in električne energije ter uporaba obnovljivih virov energije. 
Na podlagi Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov je 
bilo v letu 2009 za energetskega menedžerja po sklepu občinskega sveta imenovano JP 



Komunala Radeče. Le-ta je pripravil program dela, ki je bil potrjen s strani župana, s tem, da 
se izvedba dela programa premika v prihodnje proračunsko leto 
 

- na prometnem področju: 
* smo bili v občinski upravi soočeni z vrsto novih izzivov, povezanih zlasti z večjimi 
investicijskimi vlaganji, ki zaradi svojih razsežnosti zahtevajo še dodatno mero opreznosti in 
koordinacije pri porabi javnih proračunskih sredstev. Na tem mestu velja poudariti kot velik 
dosežek pristop k realizaciji projekta ureditve regionalne ceste R3-665/1191 skozi Radeče, 
Radečanom bolj poznane pod imenom Titova ulica. Ob obnovi samega cestišča, kar zaradi 
poteka trase znotraj urbanega naselja, že samo po sebi predstavlja visoko stopnjo zahtevnosti, 
je bila  izvedena tudi rekonstrukcija in novogradnja vodov javne komunalne infrastrukture, 
postavljena  nova javna razsvetljava in zgrajen pločnik v dolžini celotne obnove cestišča. Gre 
za investicijo, ki je izrednega pomena za našo občino, a hkrati predstavlja veliko obremenitev 
za proračun, pri čemer je bilo bistvenega pomena odlično sodelovanje z Direkcijo RS za 
ceste, ki je velik sofinancerski delež izvedbe investicije prispevala iz državnega proračuna. 
* sodelovanje z državo je potekalo tudi pri projektu ureditve parkiriš ča pri železniškem 
postajališču v Radečah. V sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za vodenje 
investicij v javno železniško infrastrukturo je bila izvedena investicija izrednega pomena za 
občino. Saj so bila izvedena prepotrebna investicijska dela ureditve parkirišča in dostopnih 
poti ob železniškem postajališču v Radečah, zgledno urejenih je bilo lepo število parkirnih 
mest za osebna vozila, za invalide ter za avtobus. Najpomembnejši pa je vidik varnega 
dostopa do parkirišč z ureditvijo pohodnih površin s tlakovci za pešce v območju avtobusne 
postaje in dvignjenih tlakovanih otokov in prehodov za pešce. Parkirišče se ponaša s sodobno 
javno razsvetljavo. Za prihodnje leto ostaja potreba po  načrtovanju izgradnje sodobnega 
nadstreška nad železniškimi tiri in postavitvijo kioska za prodajo voznih kart, časopisa, pijač, 
prigrizkov, s čimer se ureditev železniškega postajališča zaključi kot kompleksna celota. 
* v letu 2009 smo v Občini Radeče uspešno zaključili operacijo rekonstrukcija lokalne 
ceste Jagnjenica – Svibno – Sela. Gre za prvi projekt v naši občini, ki je sofinanciran s 
strani Evropske unije, natančneje v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj regij; prednostne 
usmeritve: Regionalni razvojni programi ter javnega razpisa za izbor operacij: Prvi javni 
razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne 
prioritete »Razvoj regij«. Z dokončanjem triletnega projekta smo tako v Občini Radeče 
pridobili nekaj več kot 3.000 m prenovljene cestne površine, ki izboljšuje prometno 
povezljivost in varnost udeležencev v cestnem prometu 
* nekoliko večji izpad realizacije investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest 
pripisujemo gospodarski situaciji v državi in z njo povezanimi likvidnostnimi težavami 

- gospodarstvo 
* projekt izgradnje TRC Savus, ki se sofinancira iz naslova Evropskega sklada regionalni 
razvoj in izhaja iz vsebinskega sklopa javna infrastruktura v območjih s posebnimi 
varstvenimi režimi in v turističnih območjih, je namenjen spodbujanju rečnega turizma, 
zaokroženem zapolnjevanju prostora ob Savi, povečanju turistične privlačnosti občine ter 
regije ter odpiranju prepotrebnih novih delovnih mest v občini. Financiranje in tudi izgradnja 
TRC Savus ni bila realizirana v predvidenem obsegu, ker je bilo pred izvedbo projekta 
potrebno sprejeti nove prostorske akte, kjer pa smo po sprejetju Zakona o prostorskem 
načrtovanju naleteli na skrajno zaostrene pogoje načrtovanja posega v prostor, zato so 
postopki sprejemanja prostorskega akta za umestitev objekta v prostor trajali dalj časa od 
načrtovanega, posledično pa je realizacija projekta premaknjena v kasnejše obdobje. 

- varovanje okolja in naravne dediščine 



* največji izpad realizacije je zaznati pri izvedbi projekta izgradnje Centralne čistilne naprave 
Radeče, kjer smo se nenehno soočali s problemi dopolnjevanja vloge za pridobitev odločbe o 
sofinanciranju projekta iz kohezijskih sredstev, katerega aktivnosti peljemo skupaj z 
občinami Litija, Šmartno pri Litiji in Zagorje. V prid nam ni bila niti kadrovska zamenjava na 
MOP, SVLR, niti nedorečena politika črpanja kohezijskih sredstev. Zato pridobitev odločbe o 
sofinanciranju in izgradnja CČN ostaja naloga za prihodnje proračunsko obdobje 

- prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 
* že v letu 2005 začet postopek izdelave strategije prostorskega razvoja oz. občinski 
prostorski načrt  tudi v letu 2009 ni doživel izvedbe, ker smo se skupaj z izdelovalcem 
nenehno  srečevali s spremembami prostorske zakonodaje, sprejemanjem dodatnih državnih  
podzakonskih aktov, ki so izvedbo popolnoma nerazumljivo, tudi pravno zmotno, ves čas 
vračali v prejšnje faze izdelave in povzročajo izdelovalcu dodatna dela, plačniku – občini pa 
ogromne dodatne stroške. Pri tem sicer MOP priznava, da je zamujalo pri izvedbi svojih 
nalog, da sta bila z zamudo pripravljena podzakonska akta za pripravo občinskih prostorskih 
aktov v digitalni obliki, da nekateri državni nosilci urejanja prostora niso imeli in še vedno 
nimajo izdelanih nujno potrebnih strokovnih podlag, ki jim jih nalagajo sektorski predpisi. 
Vendar  tudi zadnje dejstvo, ne spreminja situacije. Za občino sprejem ni realiziran in tudi v 
nadaljevanju predstavlja resno oviro, dodatne stroške in najpomembnejše – nezadovoljstvo 
občanov, ki že predolgo čakajo na odgovore o planiranju prostorskega razvoja občine in tudi 
njih samih, saj se del planiranja nanaša konkretno na njihov življenjski  prostor. 
* pred časom načrtovani projekt izgradnje vodovoda Obrežje je predvideval izgradnjo 
vodovoda za občane naše občine in sosednje, torej v sodelovanju občine Radeče in občine 
Sevnica. Dejstvo, da dogovori o skupni izgradnji niso bili uspešni, pomeni prestavitev 
izgradnje tega vodovoda v prihodnje proračunsko obdobje. 
* zasebni investitor, podjetje Heres, d.o.o. iz Frankolovega, je v  jesenskem času pričel z 
gradnjo dolgo pričakovanega večstanovanjskega objekta in pripadajočih parkirnih površin 
na lokaciji ob vstopu v Kolenov graben. Gre dejansko za izgradnjo prvega izmed blokov v 
omenjenem naselju, ki so bili načrtovani pred tremi desetletji, a je izgradnja prvega ostala vse 
do danes nerealizirana. 
* nakupi zemljišč niso bili realizirani v celoti, saj smo se kot bodoči investitorji težje 
odločali za tovrstna dejanja  zaradi slabih tržnih, gospodarskih, socialnih razmer v državi 

- zdravstveno varstvo 
* javni zavod Zdravstveni dom Radeče je v letu 2009 bogatejši za novo opremo urgentne 
sobe. Projekt nakupa opreme urgentne sobe zajema nakup defibrilatorja, EKG aparata, 
pregledne mize za reanimacijo, reanimacijskega vozička, dveh RR aparatov, reanimacijskega 
kovčka, komplet vakumska blazina, zajemalna nosila, 24-urni RR aparat, pulzni oksimeter, 
aspirator ter klimatsko napravo z montažo. Uspešno izvedena prijava za sofinanciranje 
investicije s  strani Ministrstvao za zdravje je doprinesla 25 odstotkov sredstev.  
Cilji investicije so usmerjeni h kakovostnejšemu in hitrejšemu nudenju nujne medicinske 
pomoči ter učinkovitejši diagnostiki na področju primarnega zdravstva, pri čemer je, ob 
dejstvu, da zdravstveni dom v Radečah ne razpolaga z lastnim reševalnim vozilom, ustrezna 
oprema v urgentni sobi bistvenega pomena, saj je med čakanjem na prevoz bolnik odvisen le 
od pomoči in oskrbe na tem mestu. 
* tako kot v celotni državi, se tudi v naši občini soočamo s problemi zaposlovanja 
zdravnikov. Pri sprejemanju občinskega proračuna je bila odločitev občine, da del sredstev 
nameni kadrovanju v JZ ZD Radeče, zato so bila v letu 2009 porabljena sredstva za 
poravnavo obveznosti izhajajoč iz sklenjenih pogodb o štipendiranju, za zdravnico splošne 
medicine (ki trenutno specializira) in zobozdravnika ter sklenjeni pogodbi o zaposlitvi. S tem 
je bila delno zakrpana vrzel pomanjkanja zdravnikov 

- kultura, šport in nevladne organizacije 



* manjšo realizacijo od planirane zasledimo pri izvedbi investicije v obnovo oz. investicijsko 
vzdrževanje Doma kulture v Radečah. Namreč v letu 2009 nismo uspeli pridobiti so-
financerskega deleža izvedbe investicije iz državnega proračuna. Izvedba projekta s 
financiranjem zgolj z lastnimi sredstvi ni bila mogoča, zato ostaja naloga neizvršena in 
planirana za izvedbo v prihodnjem letu. 
 
 

- izobraževanje 
* prava idejna rešitev izgradnje novega vrtca je nastala koncem letošnjega leta, zato se 
realizacija izvedbe projekta – izgradnja novega vrtca v Radečah premika v prihodnje 
proračunsko obdobje 
* v Radečah imamo šolo, ki je pred dvema letoma praznovala svojo častitljivo starost  - 100 
let. Kot vsi starostniki, se tudi naša šola sooča z mnogimi zdravstvenimi težavami, če nam je 
dovoljeno malce karikirati zadeve. Torej nujno potrebna je njena obnova  – zamenjava oken, 
izolacija sten z obnovo fasade, izvedba energetsko varčne stavbe (obnova ogravanja). Ker je 
potrebno obnovo dejansko zelo težko financirati zgolj z lastnimi sredstvi, pričakovanih  
razpisov iz naslova OVE (obnovljivi viri energije) in  URE (učinkovita raba energije), iz 
katerih naslovov, pa naj bi po tolmačenju države bilo mogoče realizirati tovrstne projekte in 
seveda pridobiti sofinancerska sredstva, se naloga, ki je v delu ostala nerealizirana  prenaša v 
prihodnje leto. 
* po skoraj 60.letih delovanja je tudi naša Glasbena šola pridobila nekaj novih prostorov – 
preurejene so bile učilnice, pridobljeni novi pisarniški prostori. Z investitorjem je bilo 
dogovorjeno dvo-letno financiranje, kar se odraža tudi v višini realizacije na tej proračunski 
postavki. 

- socialno varstvo 
* na tem področju ni bistvenih odstopanj, saj so se zadeve  realizirane po zastavljenem načrtu 

- servisiranje javnega dolga 
* večletno trdo delo, uspešne prijave na razpisih za pridobitev tujih virov financiranja, kar 
izhaja iz osnovne filozofije dela – prioritete pri izvajanju imajo projekti, pri katerih se pridobi 
sofinancerski del sredstev iz tujih virov, so pripeljali nekdaj majhno občino, z majhnim 
proračunom in majhnim številom projektov, v večjo občino, gledano z vidika konstantnega, 
vsakoletnega povečevanja realizacije proračuna, s številnimi projekti in tudi razmeroma 
velikimi projekti, ponovno gledano z vidika višine sprejetega proračuna. Zaradi tega je bilo  
za izvedbo zastavljenih projektov, ki v občino Radeče prinašajo nove dodane vrednosti, 
ponujajo nova delovna mesta, izboljšujejo kvaliteto življenja občanov, sprejeti odločitev o 
dolgoročnem zadolževanju. Gre za zadolževanje v razumnih mejah, znotraj zakonskih 
okvirov. 

- intervencijski programi in obveznosti 
* leto 2009 nas je zaznamovalo tudi s hudo tragedijo družine Čajko, kjer sta v požaru, ki je 
družini popolnoma uničil stanovanje, izgubila življenje tudi mati Simona in sin Peter. Občina 
Radeče je v sodelovanju z Območno organizacijo Rdečega križa Laško takoj pristopila k 
akciji obnove hiše in zbiranjem denarnih in materialnih sredstev. Odločitev vodstva občine in 
občinskih svetnikov pa je bila, da se sanacija strehe in njenega ostrešja financira iz sredstev 
tekočih proračunskih rezerv.  
 
 
 
 
 
 



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 so deli občine (KS) pravne osebe, način njihovega financiranja določa 
statut občine. Sredstva za izvajanje nalog KS so zagotovljena v občinskem proračunu. 
 
V letu 2009 so vse štiri KS namensko porabile planirana sredstva občinskega proračuna in 
izvedle predvidene aktivnosti po sprejetem delovnem programu. S tem, da je bila KS Vrhovo 
izplačana po sklenjeni pogodbi tudi renta iz naslova obratovanja HE Vrhovo, katera je tudi 
bila namensko porabljena, in sicer za namen investicijskega vzdrževanja – sanacija 
kanalizacije in dostopne ceste okoli Prosvetnega doma Vrhovo. 
 
 
07 – OBČINSKI SVET 
 
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. 
 
V letu 2009 se je občinski svet sestal na petih rednih sejah, eni svečani in eni žalni seji. Po 
poslovniku so obvezne štiri seje letno. Dnevni redi na rednih sejah so bili obsežni (večinoma 
več kot 12 točk). Delo je bilo zelo učinkovito, potekalo je skladno z določili statuta in 
predvsem poslovnika. Sodelovanje župana, svetnikov in občinske uprave je bilo zgledno, 
gradivo je bilo strokovno pripravljeno, obrazložitve obravnavanih vsebin detajlno razložene, 
transparentno prikazane, zato so bile tudi odločitve sprejete večinoma s popolnim soglasjem 
občinskih svetnikov. V dogovoru s svetniki občinskega sveta so bile  redne seje zelo obsežne, 
zato jih je bilo v smislu racionalnosti trošenja sredstev številčno manj, kot jih je bilo 
planiranih.  
Namen delovanja občinskega sveta je bil dosežen, saj je delo potekalo odlično, pri tem je bilo 
privarčevanih tudi nekaj proračunskih sredstev. 



 
Znižano izplačilo plač oz. sejnin občinskih funkcionarjev (župana, podžupanje in občinskih 
svetnikov) je bilo upoštevano, skladno s sprejetim Zakon o začasnem znižanju plač 
funkcionarjev (ZZZPF) v mesecu marcu, s katerim se je za omejitev učinkov finančne krize 
funkcionarjev iz plačne skupine A 7.člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, kamor 
spadajo tudi funkcionarji v lokalni skupnosti, plača oz. sejnina znižala za 4%. Predpisano je 
bilo tudi, da se Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev uporablja od 1.4.2009 dalje ter 
da je znižanje plač oz. sejnin občinskih funkcionarjem po zakonu začasno in velja za obdobje 
12. mesece. O znižanju sejnine na podlagi ZZZPF so bili svetniki obveščeni na 17.redni seji, 
9.4.2009 ter tudi pisno ob izplačilu prve naslednje sejnine. 
Zadeva je bila realizirana, zato tudi del prihranka iz tega naslova. 
 
Podobno delo kot pri občinskem svetu, se pravi racionalno in kljub temu zelo učinkovito gre 
pripisati tudi delovanju odborov in komisij, tako stalnih kot tudi občasnih. 
 
- politične stranke 
Financiranje političnih strank je potekalo skladno z dogovorom oz. določili statuta in drugih 
pravnih aktov ter v okviru planiranih finančnih sredstev v proračunu. 
 
 
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. 
 
V letu 2009 se je sestal na sedmih rednih sejah in opravil delo v skladu s svojimi 
pristojnostmi in sprejetim letnim delovnim načrtom. Poročila o delu NO so bila strokovno 
pripravljena. NO pri svojem delu ni ugotovil hujših kršitev predpisov ali nepravilnosti pri 
poslovanju občine. V nekaterih primerih je podal določena priporočila, ki so jih strokovne 
službe tudi upoštevale pri svojem nadaljnjem delu. Sodelovanje NO  z občinsko upravo in 
tudi občinskim svetom je bilo dobro.  
Cilji so bili preseženi. Del sredstev za sejnine članov NO je ostal neizkoriščen, ker ni bilo 
potreb po sklicu večjega števila sej, predvsem tudi ne potrebe po sklicu izrednih pregledov, 
saj je delo potekalo zakonito, sredstva so bila porabljena namensko. 
 
 
 
 
 
 
 



09 – ŽUPAN 
 

- 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 naši občini župan opravlja funkcijo nepoklicno. 
Imamo podžupanjo, ki prav tako svojo funkcijo opravlja nepoklicno 
 
Zastavljeni cilji delovanja župana in podžupanje so bili odlično realizirani. Skladno z zgoraj 
zapisanimi ukrepi za omejitev učinkov finančne krize in s tem sprejetega Zakona o začasnem 
znižanju plač funkcionarjev, sta tudi župan in podžupanja prejemala znižano plačo za 4%, 
upoštevajoč določila Zakona.  
 
Župan se je pri porabi sredstev reprezentance izkazal kot dober gospodar, se prilagodil slabim 
gospodarskih razmeram in protokolarne obiske, proslave, sprejeme, protokole organiziral z 
zmerno porabo  proračunskih sredstev, pri tem pa kljub vsemu ohranil zavidljiv nivo 
organizacije zelo odmevnih dogodkov. Zadani cilj je bil torej presežen. 
 

- Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 
- Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Na področju civilne zaščite in reševanja opazimo izpad realizacije in tudi pomanjkljivo stanje 
ZR v občini ravno zaradi pogostega dopolnjevanja – spreminjanja zakonske regulative na tem 
področju, kar predstavlja podlago tako za pripravo načrtov zaščite in reševanja kot tudi same 
organiziranosti ustreznih sil, njihove opremljenosti in usposobljenosti. 
Rezultati dela so izostali, zaradi zgoraj navedenega  vzroka. Isti cilj ostaja za realizacijo v 
prihodnjem letu. 
 
- 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 – župana. 
Realiziran je bil tudi načrtovani nakup novega gasilskega vozila. V mesecu marcu je bil 
nabavljen gasilski avto znamke IVECO Daily 4x4, ki je tudi bil tipiziran pri GZ Slovenije kot 
GVV-1, kar pomeni manjše gasilsko vozilo z vodo. To je hkrati tudi vozilo, katerega je 
celotna naša GZ Radeče potrebovala, saj je specialno vozilo, terenske izvedbe, ki bo 
nedvomno služilo PGD Svibno in celotni GZ Radeče, saj je velik del območja naše občine 
razgiban in hribovit. 
Načrtovani cilj je bil torej realiziran v celoti, pričakovati je maksimalne učinke. 
 
 

 
 
 



OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA ZA KRAJEVNO SKUPNOST RA DEČE 
 
BILANCA STANJA 
 
V bilanci stanja za leto 2009 sta aktiva in pasiva nižji za 857 %. 
 
Aktiva – 92,66 EUR 
Bilanco stanja sestavljajo na aktivi denarna sredstva na podračunu v višini 92,66 EUR, 
(predhodno leto 230,29 EUR). 
 
Pasiva – 92,66 EUR 
Njihovo protivrednost na pasivi pa sestavljata splošni sklad za drugo v višini 92,66 EUR. 
 
 
Prihodki in odhodki KS Radeče so vključeni v skupni bilanci Občine Radeče. 

 
 
 
 
 
 
OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA ZA KRAJEVNO SKUPNOST JA GNJENICA  
 
 
BILANCA STANJA 
 
V bilanci stanja za leto 2009 sta aktiva in pasiva višja za 19 %. 
Aktiva – 1.619 EUR 
Knjigovodska vrednost nepremičnine (zemljišče ob stavbi KS Jagnjenica) znaša 791 EUR. 
Sprememba je na denarnih sredstvih – stanje TRR 31.12.2009 je 30 EUR. Neplačanih 
odhodkov je v višini 798 EUR oz 48 % več kot predhodno leto (protivrednost je na  
neporavnanih nezapadlih obveznostih do dobaviteljev ob koncu leta).  
 
Pasiva – 1.619 EUR 
Splošni sklad za OS je enak kot v začetku leta 2009 – 791 EUR. Splošni sklad za drugo na 
koncu leta 2009 znaša 30 EUR, kar je 16 % vrednosti predhodnega leta, neporavnane 
nezapadle obveznosti do dobaviteljev pa znašajo 798 EUR oz. 207 % vrednosti predhodnega 
leta. 
 
 
Prihodki in odhodki KS Jagnjenica so vključeni v skupni bilanci Občine Radeče. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA ZA KRAJEVNO SKUPNOST SV IBNO 
 
 
BILANCA STANJA 
 
Aktiva – 11.835 EUR 
Konec leta 2009 predstavlja aktivo stanje na podračunu v višini 1.665 EUR oz. 14 % v 
strukturi, terjatve do kupcev (grobnine) 1.554 EUR oz. 13 % v strukturi ter neplačani odhodki 
v višini 3.137 EUR oz. 27 % v strukturi, sedanja vrednost gradbenih objektov pa 5.479 EUR 
oz. 46 %. 
 
Pasiva – 9.952 EUR 
Pasiva je sestavljena iz treh postavk: največja je splošni sklad za drugo (5.274 EUR oz. 53 
%), neplačanih grobnin je 1.541 EUR oz. 15 %. 
 
 
Prihodki in odhodki KS Svibno so vključeni v skupni bilanci Občine Radeče. 
 
 
 
 
 
OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA ZA KRAJEVNO SKUPNOST VR HOVO  
 
BILANCA STANJA 
 
Aktiva – 8.288 EUR 
Aktiva je sestavljena iz sredstev na podračunu v višini 3.218 EUR, 313 EUR terjatev za 
grobnine, 492 EUR neplačanih odhodkov, opreme (kontejner) 1.030 EUR in zemljišča pri 
pokopališču 3.235 EUR. 
 
Pasiva – 8.288 EUR 
Pasiva je sestavljena iz vrednosti poslovnega sklada za osnovna sredstva v višini 5.584 EUR 
ali 67 % v strukturi pasive, dolg dobaviteljem 31.12.2009 znaša 2.420 EUR ali 29 % v 
strukturi pasive in 284 EUR neplačanih prihodkov oz. 3 % v strukturi pasive. 
 
 
Prihodki in odhodki KS Vrhovo so vključeni v skupni bilanci Občine Radeče. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 OBRAZLOŽITEV NRP ZA LETO 2009 (INVESTICIJE) 
 
 
 
 
OBČINSKA UPRAVA  
PP 
0104002, 0104003, 0106046 
 
Predvidena dela pri ureditvi prostorov za arhiv so se že začela in so v fazi urejevanja 
prostora, investicije se nadaljujejo v letu 2010. 
Delno je bila realizirana postavka nakupa računalnikov za potrebe občinske uprave in 
potrebne programske opreme. 
 
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN  
PP 
0112004 
 
 Za investicije na tem področju ni bilo nobenih razpisov na ministrstvu za nepovratna 
sredstva, zato so sredstva prestavljena v leto 2010. 
 
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  
PP 
0113003, 0113022, 0113025, 0113026, 0113027 
 
 
REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE JAGNJENICA – SVIBNO – SELA 

V letu 2009 je bila uspešno izvedena  etapa operacije rekonstrukcija lokalne ceste Jagnjenica 
– Svibno – Sela. Finančna konstrukcija izvedbe v letu 2009 je razvidna iz priložene tabele 
NRP. 
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklad za regionalni razvoj. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007-2013, 4. razvojne prioritete Razvoj regij; prednostne usmeritve 
Regionalni razvojni programi.  
Operacija je sofinancirana v višini 57,35% celotne vrednosti investicije. Ta sredstva 
zagotavlja Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko v 
okviru proračunske postavke številka PP 7618 Razvoj regij – prometna infrastruktura – 07-
13-EU, konto 4320, številka projekta NRP v državnem proračunu 1536-07-5031. 
 
Potekala je tudi obnova kanalizacije in vodovoda v ulici Milana Majcna. 
Ena od večjih investicij je ureditev parkirišča na železniški postaji, ter seveda Titova ulica, 
kjer gre za sofinanciranje državne ceste, je bilo s strani občine Radeče plačan pripadajoč 
delež za plačilo odškodnin za zemljo, ureditev ceste skozi Radeče, ureditev pločnikov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOSPODARSTVO 
PP  SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA  
0114006 
 
 
Investicije na področju turizma so bile v letu 2009 usmerjene na pridobitev zemljišča ob Savi 
ter projektov za prijave na razpise in pripravo ustrezne dokumentacije za razvoj turizma. 
 
IZGRADNJA TURISTIČNO-REKREACIJSKEGA CENTRA SAVUS RADEČE 
 
Navkljub temu je Občina Radeče izvedla del aktivnosti po začrtanem terminskem planu 
izvajanja operacije, ki so obsegale pripravo investicijske dokumentacije in realizacijo plačila  
obroka za potrebna zemljišča ob Savi. Ker je v skladu z Navodili organa upravljanja o 
upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-
2013 moč zahtevati povrnitev stroškov nakupa zemljišč šele ob koncu operacije, smo pri 
izstavitvi zahtevka za leto 2009 upoštevali le upravičenost povrnitev dela stroškov za 
izdelavo in dopolnitev investicijske dokumentacije (IP). Zaradi tega je v letu 2009 izvajanje 
operacije bremenilo samo  proračunska sredstva Občine Radeče. Neizkoriščena sredstva 
Evropskega sklada za regionalni razvoj bodo, na podlagi nove dinamike izvajanja operacije, z 
aneksom k pogodbi o sofinanciranju prenesena v obdobje 2009-2011. 
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklad za regionalni razvoj. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007-2013, 4. razvojne prioritete Razvoj regij; prednostne usmeritve 
Regionalni razvojni programi. 
 
 
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 
PP 
0115002, 0115003, 0115004, 0115006-8, 0115013-14 
 
Večji del investicije predstavlja kanalizacija na Titovi ulici, ki se je izvajala ob izvedbi 
glavne ceste po Titovi ulici. 
Nekaj denarja oziroma 30% je bilo namenjeno za ČN Radeče (izdelava projektov). 
 
 
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJ. KOMUNALNA DEJAV NOST 
PP 
 0116002, 0116005, 0116006, 0116011, 0116019, 0116021, 0116031, 0116022, 0116029, 
0116030 
 
Skupen projekt z Občino Sevnica za vodovod Obrežje ni bil realiziran zaradi objektivnih 
razlogov.  
Največji odhodek predstavlja nakup zemljišča ob Savi, kar 89% (za uporabo v naslednjih 
letih). 
Izdatki za novogradnjo oziroma nakup stanovanj ni bilo izvedeno, ker izgradnja bloka še 
poteka, zato pričakujemo odhodke iz tega naslova v letu 2010. 
 
 
 
 
 
 



ZDRAVSTVENO VARSTVO  
PP 
0117001 
 
Občina Radeče je v okviru razpisa izvedla skupaj z Zdravstvenim domom Radeče  investicije, 
in sicer nabava defibrilatorja, terapevtske mize in ostale opreme v laboratoriju ZD Radeče. 
Nekaj investicij je potekalo na osnovi razpisa. Občina Radeče je bila nosilec investicij, 
sofinancerja pa sta bila ZD Radeče in Ministrstvo za zdravje. Podrobnejši prikaz je razviden 
v razpredelnici NRP-jev. 
 
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  
PP 
0118001, 0118004, 0118002, 0118018, 0118022, 0118024, 0118039 
 
Nekaj denarja 25% ga je bilo porabljeno za obnovo cerkve na Brunku, 28% denarja  je bilo 
porabljeno za opremo v kulturnem domu natančneje za nakup klavirjev. 
Na področju športa so izvajala obnovitvena dela na bazenu Radeče in izdelava prikopa NN na 
telovadnico, kar znaša 44% investicije na tem področju. 
 
IZOBRAŽEVANJE  
PP 
0119006, 0119007, 0119019, 0119027 
 
V letu 2009 so se izvajala obnovitvena dela v vrtcu Radeče (učilnice, obnova strehe..), enako 
so se izvajala dela na OŠ Radeče za kar je bilo porabljenih 84% vseh  sredstev na tem 
področju. 
GŠ Radeče je nabavila nekaj instrumentov in opreme. 
 
SOCIALNO VARSTVO  
PP 
0120012, 0120013,0120014, 0120008 
 
Na področju socialnega varstva v letu 2009 ni izvedenih večjih aktivnosti. 
 
 
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI  
PP 
0123004 
 
Za sanacijo plazov je bilo porabljenih samo 4.980 EUR, razlog manj neurij kot v preteklih 
letih. 
 
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  
PP 
0907001 
 
Na področju obrambe je bil kupljen gasilski kombi za PGD Svibno, investicije na področju 
civilne zaščite pa bodo izvedene v prihodnjih letih. 
 
DELOVANJE OŽJIH DELOV OB ČIN 
Vse štiri krajevne skupnosti so koristile investicijska sredstva v skladu s sprejetimi plani – v 
glavnem za sofinanciranje obnov cest, kanalizacije itd. 



3.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za pro račun) 
 
Bilanca stanja izkazuje stanje sredstev in obveznosti do virov po Zakonu o računovodstvu in 
SRS. Za leto 2009 so vpisani podatki v stolpcu 4, stanja na dan 31.12.2009  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 27.004,35  
popravek vrednosti -15.111,53         
sedanja vrednost    11.892,82 
 
b) nepremičnine predstavljajo: 

                                                        Nabavna vrednost                   Popravek vred. 
zemljišča KZS 305.844,86  

GO Občina 98.277,43 24.922,49 
drugi GO – KOC Radeče 37.998,40 28.919,16 
GO kulturni dom Radeče 355.403,60 28.915,05 
GO telovadnica 99.538,40 27.556,11 
GO vrtnarija 90.520,24 23.975,55 
GO bazen 83.875,81 20.402,81 
GO trgovina-knjižnica 175.826,70 41.385,92 
GO – ceste 2.684.774,73 252.351,08 
GO – stanovanja 30.717,33 5.068,25 
GO – Dom PORP 143.238,57 11.501,64 
GO – Kanalizacija Njivice 104.474,50 27.288,91 
GO –Jadran 1,00  

GO- Vodovodi 187.631,82 19.231,26 
GO- javna razsvetljava 11.784,50 1.178,40 

Investicije v teku 2.503.962,74  
Skupaj 6.913.870,63 512.696,63 
             
 
c) oprema in drobni inventar 
                      Nabavna vrednost                              Popravek vred.              
Oprema 438.801,60 283.955,61  
DI - OS-telefon.aparati 666,02  

 
666,02 

DI - OS-pohištvo 70.575,25  70.575,25               
DI – OS-pohištvo kovinsko 1.067,85    

 
1.067,85                  

DI – OS-računalniki, tiskalnik 4.862,44     
                  

4.862,44 

DI – OS –diktafoni 
         

273,70 
 

273,70                    



DI–OS-druga oprema 
 
 

10.573,46 10.573,46 

DI – OS-blagajne 583,92 
                  

583,92 

DI – OS –elekt.rač.stroji 648,46      
 

648,46                  

DI – OS-elekt.pisalni stroji 145,14 
                    

145,14 

DI – OS-ogrevalne naprave 84,36        
                   

84,36 

DI – OS –kuhinj.opr. 112,70    
 

112,70                    

Skupaj 528.394,90 373.548,91 
 
 
d) dolgoročne kapitalske naložbe 
 
Ime konta 31.12.2008  v EUR 31.12.2009  v EUR    2009/2008 
plasmaji sredstev združeni v LB 367,22 367,22           100 

ustavne vloge RC 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 3.278,03 4.141,04           126 

JP CEROZ Hrastnik 707,37 707,37           100 
Skupaj 117.389,76 118.252,77           101 
 
 
e) dolgoročna dana posojila in depoziti 
 
Ime konta 31.12.2008  v EUR 31.12.2009 v EUR 2009/2008 
dolgoročna stanovanjska posojila                       21.933,01 15.390,07   70 

Skupaj                     21.933,01 15.390,07   70 
Na tem kontu se evidentirajo terjatve za prodana stanovanja po stanovanjskem zakonu. 
                                                                                                                   
 
g) terjatve za sredstva dana v upravljanje 
 
Ime konta 31.12.2008  v EUR 31.12.2009  v 

EUR 
        
2009/2008 

glasbena šola 41.511,76   40.646,97 98 
Komunala Radeče                     1.415.195,28      355.620,81            25 
KTRC Radeče – stanovanja,garaže                     2.204.032,67   2.128.310,28   97 
Knjižnica 382,10   5.386,57         1410 
OŠ + vrtec                        929.389,47 945.730,43 102 
Zdravstveni dom                     1.352.039,96   1.430.197,96 106 
KTRC poslovni prostori 189.055,50 214.577,20   113 
KTRC – osnovna sredstva 11.329,25   11.329,25 100 
KTRC – društveni prostori 85.166,16 85.166,16   100 
  Skupaj 6.228.102,15   5.216.965,63 84 
           



Na kontih te skupine so evidentirana sredstva dana v upravljanje. Vrednost KTRC – za stanovanja in 
garaže je zmanjšana zaradi izločitve stanovanjskega objekta z garažo na Ulici Milana Majcna 31 (pri 
Kruhku) zaradi rušenja objekta. 
Drugi konti odražajo povečanje vrednosti zaradi nabav in zmanjšanje vrednosti zaradi amortizacije. 
Izrazito odstopanje je pri sredstvih danih v upravljanje JP Komunala Radeče. Konto predstavlja 
protivrednost sredstev danih v upravljanje JP Komunala Radeče.  
Zaradi prenosa javne infrastrukture na dan 1.1.2010 iz knjigovodskih evidenc JP Komunala Radeče v 
knjigovodske evidence Občine Radeče, smo v letu 2009 opravili pregled sredstev javne infrastrukture. 
Dogovorjeno je bilo, katera sredstva se bodo prenesla na občino in katera bodo ostala na JP Komunala 
Radeče. Ker je Občina Radeče do sedaj na sredstvih danih v upravljanje vodila evidenco vseh 
osnovnih sredstev,  ki jih ima JP Komunala (Občina=100% lastnik), prenos pa se bo opravil samo za 
sredstva javne infrastrukture (ceste, vodovodi, kanalizacija....), smo na dan 31.12.2009 uskladili 
vrednost sredstev danih v upravljanje na sedanjo vrednost, razliko (vrednost stavb in vrednost 
opreme) pa pustili v knjigovodskih evidencah JP Komunala Radeče in je ne usklajujemo več. 
Vrednostno to pomeni zmanjšanje sredstev danih v upravljanje JP Komunala Radeče v višini 
1.059.574,00 EUR.  
 
 
h) sredstva v upravljanju  
  
Ime konta 31.12.2008  v EUR 31.12.2009  v EUR 2009/2008 
 JZ Regij.študij.središče Celje         29,74          25,35 85 
Ceroz Hrastnik (Unično) 183.545,87 174.077,37 95 
Skupaj                 183.575,61                      174.102,72 95 
Na teh kontih vodimo sredstva dana v upravljanje za Regijsko študijsko središče Celje (za opremo ob 
ustanovitvi) in za JP Ceroz Hrastnik, ki upravlja deponijo Unično, v katero smo vlagali tudi mi. 

 
 
 

Kratkoro čna sredstva in aktivne časovne razmejitve 
 

Denarna sredstva v blagajni na dan 31.12.2009 so v višini 5,15 EUR, konec prejšnjega leta pa 13,30 
EUR. 
 
Denarna sredstva na računih so izkazana 

     
Ime konta 31.12.2008  v EUR 31.12.2009  v EUR 2009/2008 
podračun – redna sredstva v višini 2.084,19 1.648,25 79 
prehodni konto 17,73 223,20         1259 
Skupaj 2.101,92 1.871,45              89 
 
Na tem kontu imamo prikazana sredstva na TRR-ju in prehodnem kontu. V tem stanju sredstev ni 
upoštevanega stanja denarnih sredstev vseh krajevnih skupnosti. 

 
 

Kratkoro čne terjatve:         
             
Ime konta 31.12.2008  v EUR 31.12.2009  v EUR       2009/2008 
kupci v državi 27.085,41 40.041,80 148 

 
 
 
 
 



Največji med njimi: 
 
STANJE TERJATEV NA DAN 31.12.2009   STANJE KUPCEV NA DAN 31.12.2008 
         
EUR      EUR   
         
40.041,80 100%     27.085,41 100%  

         
 26.052,78 65 JZ KTRC   4.824,97 18 Stealum d.o.o. 

1.835,66 5 VDC Golovec, Celje   2.642,17 9 VDC Golovec, Celje 
1.372,86  3 Ćatipi Ruždi, Radeče   1.372,86 5 Ćatipi Ruždi, Radeče 
1.347,63 3 Maserstvo Rugole    3.614,27 13 R&R Rožič, Celje 

30.608,93 76 Skupaj 1.372,69 5 Maserstvo Rugole Zvonko, Radeče 
9.432,87 21 Ostali    6.757,89 61 JZ KTRC 

      20.584,85 39 Skupaj 
             6.500,56        24  Ostali 
 
 
Kratkoro čne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta   

   
Ime konta 31.12.2008  v EUR 31.12.2009  v EUR 2009/2008 
Terjatve do Min.za obrambo-požarna taksa 480,00 512,00 107 

Terjatve do KS 3.772,74 4.816,49  128 

Terjatve do KTRC-najemnine 6.848,03 19.037,23        278 

Terjatev do ZZZS 134,40 416,33        310 

Skupaj 11.235,17 24.782,05 221 
 

Terjatve do Ministrstva za obrambo predstavlja obveznost za požarno takso iz decembra, ki je plačana 
v januarju naslednje leto. 
Terjatve do KS predstavljajo plačano dotacijo KS, ki ni bila porabljena v tekočem letu. 
Terjatev do KTRC – najemnine pa predstavlja del obveznosti za oblikovan rezervni stanovanjski 
sklad v tekočem letu in obveznost za najemnine. 
Terjatev do ZZZS je iz naslova bolniške – nadomestila december. 

 
Kratkoro čne terjatve iz financiranja 

  
Ime konta 31.12.2008  v EUR 31.12.2009  v EUR 2009/2008 
obresti december       34,39 4,11 12 
terjatve za vračilo DDV  0 36.618,78     - 

Skupaj 34,39 36.622,89 - 

 
Občina Radeče je v letu 2009 zaradi prenosa javne infrastrukture na občino pričela voditi ločeno 
davčno evidenco za investicije na teh področjih. Pridobila je pravico DDV odbijati in iz tega naslova 
je zaradi plačil v letu 2009 in 2008 lahko poračunala odbitni DDV. 
 
Druge kratkoročne terjatve: 

 
Ime konta 31.12.2008  v EUR 31.12.2009  v EUR   2009/2008 
Terjatev SEL 25.162,97 11.057,96 44 
Terjatev NUSZ 1.850,42 34.170,06 1846 
Terj.taksa zaradi odlaganja odpadkov 2.494,06 1.381,38 55 
Skupaj 27.657,03 12.439,34 45 
 



Terjatev SEL pomeni neplačano obveznost SEL-a za koncesijo – poračun za leto 2009, nakazano v 
letu 2010. 
Terjatev NUSZ pomeni neplačane terjatve za nadomestilo stavbnega zemljišča za fizične in pravne 
osebe. Terjatev v letu 2009 vsebuje dejansko stanje 31.12.2009, v letu 2008 pa niso bile vsebovane 
vse terjatve. Stanje terjatev občini posreduje DURS. 
Terjatev za takso zaradi odlaganja odpadkov je obračunana obveznost decembra, plačana v 2010. 
 
Neplačani odhodki: 
 
Ime konta 31.12.2008  v EUR 31.12.2009  v EUR  2009/2008 
tekoči neplačani odhodki dobav.v državi 724.585,69 520.623,79  72 
neplačani odhodki OD zaposleni 23.592,43  24.744,58 105 
neplačani transferi JP  22.951,09                             22.951,09 100 
Neplačani tekoči transferi 29.141,08 21.435,40 74 
drugi neplačani odhodki 3.244,63 4.324,70 133 
Skupaj 803.514,92       594.079,56  74 

 
 
Neplačani odhodki dobaviteljem pomeni obveznosti za opravljene storitve in nabavljen material. 
Neplačani odhodki OD zaposleni predstavljajo obračunane plače december, izplačane v januarju. 
Neplačani transferi JP pomeni obveznost za  JP. 
Neplačani tekoči transferi pomeni obveznost za javne zavode. 
Drugi neplačani odhodki so obveznosti za sejnine in obresti iz naslova kratkoročnih in dolgoročnih 
kreditov obračunane v letu 2009  plačane v 2010. 
 

 
Zaloge 

 
Druge zaloge: 

 
Ime konta 31.12.2008  v EUR 31.12.2009  v EUR 2009/2008 

Ostale zaloge namenjene prodaji 405.982,21 405.982,21 100 

Skupaj 405.982,21 405.982,21 100 

 
Na tem kontu se vodi evidenca zemljišč (ob Savi, Krakovo)  in hiš (bivša »Hrana« in Cestnik), 
namenjenih za nadaljnjo prodajo. 
 
 
 
 
 
 Kratkoro čne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 

 
 
Kratkoro čne obveznost do dobaviteljev so obveznosti za prejete in neplačane račune za 
obveznosti nastale v letu 2009 - stanje na dan 31.12.2009 izkazane v višini 578.034,29 EUR; na 
dan 31.12.2008 pa 756.157,71 EUR. 
 
 
 



 
STANJE DOBAVITELJEV NA DAN 31.12.2009  STANJE DOBAVITELJEV NA DAN 31.12.2008 
          
EUR      EUR    
          
          
          
547.951,54 100%     756.157,71 100%   
          
66.373,07 12 JZ OŠ Marjana Nemca   93.205,22 12 AGM 
16.566,49 2 Izletnik  80.595,77 11 JP Komunala Radeče 
11.832,00 2 Eurodesign Apače 74.995,50 10 Zor Marta 
10.789,63 2 Atlas oprema  52.200,00 7 SL CONSULT 
91.127,86 16 JP Komunala Radeče  27.450,00 4 Muhvič Nina 
20.636,63 4 AGM Nemec 13.440,00 2 Centring, Celje 
27.560,00 5 Centring, Celje   22.740,00 3 Pražen Stanislava 
25.779,77 5 Rafael d.o.o.     16.388,71        2 Izletnik Celje  
21.986,07 4 CM Celje     14.000,00        2 VOC Celje  
42.048,54 7 Savaprojekt     11.447,30        1 Remont  

  28.381,46         5  Remont d.d.      10.820,00        1 Aquarius  
363.081,52 64 Skupaj    417.282,50 55 Skupaj  
          
184.870,02 34 Ostali    338.875,21 45 Ostali  

 
 
Kratkoro čne obveznosti iz poslovanja so obveznosti iz naslova: obračunanega DDV na dan 
31.12.2008 v višini 2.769,26 EUR, na dan 31.12.2009 pa je Občina Radeče iz naslova namenskih 
investicij za vodovode, kanalizacijo in ČN pridobila pravico DDV odbijati, tako da so nastale iz 
tega naslova terjatve.   
 
Kratkoro čne obveznosti do posrednih upor.proračuna občine so na dan 31.12.2008 znašala 
107.496,52 EUR in na dan 31.12.2009 pa 104.541,97 EUR, kar je vključeno v zgornji 
razpredelnici pri obveznostih do dobaviteljev. 
 
Drugi neplačani odhodki  

 
Ime konta 31.12.2008  v EUR 31.12.2009  v EUR  2009/2008 
Obresti od dolg. kredita 48,02 888,72       1851 

Obresti od kratk. kred. 765,67 54,89 7 

Asfaltiranje dvorišča 2.430,94 0 0 

Skupaj 3.244,63 943,61 29 
 

Obresti od dolgoročnega kredita predstavljajo obračunane obresti v decembru, plačane v januarju. 
Obresti od kratkoročnega kredita predstavljajo obračunane obresti v decembru, plačane v januarju. 
Asfaltiranje dvorišča je bilo delo obračunano v 2008 plačano v letu 2009 (JPK). 

 
Neplačani prihodki: 
 

Ime konta 31.12.2008  v 
EUR 

31.12.2009  v EUR 2009/2008 

Drugi neplačani prihodki 480,00 1.560,42 325 

Najemnina – stanovanja 6.848,03 19.037,23 278 

Taksa za odpadke 2.494,06 1.381,38 55 

Skupaj 9.822,09 21.979,03 224 



 
Drugi neplačani prihodki so sestavljeni iz terjatev do požarne takse in preplačila RK Radeče. 
Najemnina – stanovanja pomeni stanje obveznosti JZ KTRC za neplačane najemnine Občini Radeče. 
Taksa za odpadke pomeni obračunano takso za odpadke v decembru, plačano v januarju. 

 
Pasivne časovne razmejitve so obveznosti iz naslova: 
 

Ime konta 31.12.2008  v EUR 31.12.2009  v EUR  2009/2008 
Kratkoročno odloženi prihodki - SEL 25.162,97 11.057,96   44 

Skupaj                      25.162,97 11.057,96 44 
 
Kratkoročno odloženi prihodki – SEL pomeni terjatev za poračun koncesije HE Vrhovo za 2009. 
 
 
 

     Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
           
       Splošni sklad  
 

Ime konta 31.12.2008  v EUR 31.12.2009  v EUR 2009/2008 
za osnovna sredstva 6.058.911,28                   6.567.912,83           108 
za finančne naložbe 117.389,76      118.252,77           101 
za sredstva dana v upravljanje 6.411.677,76               5.413.650,31             84 
splošni sklad za drugo - 4.861,21                 -   93.967,70          1933 

Skupaj 12.573.395,58 12.005.848,21         95 
  
Splošni sklad za osnovna sredstva predstavlja protivrednost osnovnih sredstev Občine Radeče. 
Povečanje vrednosti sklada pomeni, da je Občina Radeče na novo nabavila osnovna sredstva v višji 
vrednosti kot je bila obračunana amortizacija v letu 2009.  
Splošni sklad za finančne naložbe predstavlja protivrednost za finančne naložbe. Bistvenih sprememb 
v 2009 ni bilo. 
Splošni sklad za sredstva dana v upravljanje predstavlja protivrednost vseh sredstev danih v 
upravljanje javnim zavodom, katerih ustanoviteljica  je Občina Radeče  in JP Komunala Radeče.  
Zaradi prenosa javne infrastrukture na dan 1.1.2010 iz knjigovodskih evidenc JP Komunala Radeče v 
knjigovodske evidence Občine Radeče, smo v letu 2009 opravili pregled sredstev javne infrastrukture. 
Dogovorjeno je bilo, katera sredstva se bodo prenesla na občino in katera bodo ostala na JP Komunala 
Radeče. Ker je Občina Radeče do sedaj na sredstvih danih v upravljanje vodila evidenco vseh 
osnovnih sredstev,  ki jih ima JP Komunala (Občina=100% lastnik), prenos pa se bo opravil samo za 
sredstva javne infrastrukture (ceste, vodovodi, kanalizacija....), smo na dan 31.12.2009 uskladili 
vrednost sredstev danih v upravljanje na sedanjo vrednost, razliko (vrednost stavb in vrednost 
opreme) pa pustili v knjigovodskih evidencah JP Komunala Radeče in je ne usklajujemo več. 
Vrednostno to pomeni zmanjšanje sredstev danih v upravljanje JP Komunala Radeče v višini 
1.059.574,00 EUR.  
Splošni sklad za drugo pa pomeni zbir vseh ostalih dogodkov, vključujoč rezultate preteklih let in 
vzporedno evidenco t.j. zmanjšanje splošnega sklada za dolgoročni kredit. 
 
Ime konta 31.12.2008  v EUR 31.12.2009  v EUR   2009/2008 
Rezervni sklad 13.225,58 12.097,44          91 
Rezervni sklad – stanovanjski del 33.055,86 33.294,45        101 
Skupaj 46.281,44 45.391,89      98 



 
Izvenbilančna evidenca 
 
Ime konta 31.12.2008  v EUR 31.12.2009 v EUR 2009/2008 
garancija OŠ Radeče        15.586,35                    7.793,24 50 

 
Izvenbilančna evidena prikazuje višino danega poroštva JZ OŠ Radeče za eko kredit za 
kotlovnico, kredit se odplačuje iz sredstev amortizacije. Dokončno bo odplačan v letu 2010. 
 
STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH OSNOVNIH SREDSTEV 
IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV  
 
V letu 2009 smo  aktivirali nabavljena osnovna sredstva, obračunali smo predpisano amortizacijo in jo 
pokrili v breme sklada OS, likvidirali smo odpisana OS. 
 
 
3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA 

ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 
 
Besedilo poročila o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa je 
naslednje: 
 

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA 
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE 0299 (RADEČE) 

 
1. Uvod in razkritje računovodskih pravil 
 
1.1. Uvod 
Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem 
besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema 
EZRO v obliki nočnih depozitov. 
 
EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se 
evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v 
sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok 
poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). 
Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun 
občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, 
imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah. 
 
1.2. Razkritja računovodskih pravil 
Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev 
sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravljavca EZRO 
(PU 0299) za leto 2009 izdelani samostojni računovodski izkazi.  
 
V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: 
a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter 

nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;  
b) v tokovih pa se ne izkažejo:  



- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki 
nočnih depozitov na poslovne banke in 

- navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne 
prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega 
prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev 
podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem 
besedilu: stanja podračunov PU EZRO). 

 
2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema 

EZRO 
 
2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah  
Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na 
računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 
ZP-ja na dan 31. 12. 2009 znaša 45.154,58 eurov. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in 
drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1. 
 
Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 
12. 2009 (v eurih) 
 
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Stanje  
Denar na računu EZRO 45.154,58 
Nočni depoziti  -45.416,29 
Skupaj 261,71 
 
Valuta  ŠT.PODRAČUNA 

PU-JA 
Šifra PU  DATUM 

DOGODKA 
ZNESEK V VALUTI  

          
EUR 012990100003393 75990 31.12.2009 1.648,25 
EUR 012996030676707 67679 31.12.2009 15.136,08 
EUR 012996030712209 71226 31.12.2009 5.928,46 
EUR 012996030725692 72567 31.12.2009 15.016,77 
EUR 012996030923475 92347 31.12.2009 2.419,46 
EUR 012996450840937 84093 31.12.2009 30,26 
EUR 012996450841034 84107 31.12.2009 92,66 
EUR 012996450841131 84115 31.12.2009 1.664,59 
EUR 012996450841228 84123 31.12.2009 3.218,05 
EUR 012997777000008 02992 31.12.2009 -45.154,58 
EUR 012998490193187 75990 31.12.2009 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ 



2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO  
 
Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna 
sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni 
knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja 
enačba: 
 
Denarna sredstva v 
knjigi EZRO 

= 
Stanje računa EZRO 
pri Banki Slovenije 

= Stanje ZP + Σ stanj podračunov 
PU EZRO 

 
_ 
Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne 
proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje 
Tabela 2.  
 
Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. LLLL (v eurih) 
 

Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje 

1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine   5.005,56 eur 

2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine 40.149,02 eur 

3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) 45.154,58 eur 

4. Zakladniški podračun občine -45.154,58 eur 

5. EZRO (5. = 3. + 4.) 0,00 eur 
 
 
 
 
2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja  
ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.  
 
Stanje nezapadlih obveznosti znaša 17,68 eurov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za 
obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 17,68 eurov. 
 
Stanje nezapadlih terjatev znaša 44,77 eurov in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za 
nočne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije 
(konto skupine 16) v višini 44,77 eurov. 
 
 
3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in 

obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP 
 
3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 
 
Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3. 
 
 
 
 



Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih) 
 
Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek 
7102 Prihodki od obresti  

(tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO) 974,41 
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 

(tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim 
v sistem EZR) 712,70 

4029 Drugi operativni odhodki 
(tj. morebitni stroški)  

4050 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema 
EZR preteklega leta 180,46 

  
 Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema 
EZRO    81,25 

 
 
 
3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO 
Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah 
predstavlja Tabela 4. 
 
Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU,  ZP in računu EZRO (v 
eurih) 
 
Vrsta računa Stanje na dan 

31. 12. 2009 
(1) 

Stanje na dan 
31. 12. 2008 
(2) 

Sprememba stanja 
denarnih sredstev 
(3 = 1 – 2) 

Podračuni PU 45.154,58 eur 65.982,58 eur -20.828,00 eur 
ZP -45.154,58 eur -65.982,58 eur 20.828,00 eur 
EZRO 0,00 eur 0,00 eur 0,00 eur 

 
 
 
3.3. Presežek upravljanja 
Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane 
stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. 
Pregled presežka upravljanja za leti  2008 in 2009 prikazuje Tabela 5.  
 
Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2008 in 2009 (v eurih) 
 

Leto Presežek upravljanja 
2008 180,46 eur 

2009 261,71 eur 



3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE 
 
3.6.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih 

vrstah namenskih sredstev 
3.6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta 
 
Občina Radeče je v letu 2009 porabila naslednja namenska sredstva: 
 
Vrsta sredstev Stanje 

31.12.2008 
Oblikovanje 
2009 

Poraba 2009 Stanje 
31.12.2009 

Rezervni sklad 13.225,58 12.000,00 13.128,14 12.097,44 
Stan.rez.sklad 33.055,86 6.418,81 6.180,22 33.294,45 
Taksa - voda 195.489,99 101.884,10 76.877,47 220.496,62 
Taksa - odpadki 30.648,29 23.524,37 0,00 54.172,66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radeče, 28.02.2010 
 
 
 
 
 
Gradivo pripravili:                                                                                         
 
 
 
 
Ašič Marta – finančnik II. 
 
Stopar Brigita – direktorica občinske uprave 
                                                                   
 
 
 

                               Župan Občine Radeče 
                                                                                                                          Han Matjaž 
 


