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ZAKLJU ČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RADEČE ZA LETO 2010 
 
1. VSEBINA 
 
Navede se vsebina zaključnega računa, ki je naslednja: 
 
1. VSEBINA 
 
2. ZAKLJU ČNI RAČUN PRORAČUNA 
 
3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJU ČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJU ČNEGA RAČUNA 

PRORAČUNA 
3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJU ČNEGA RAČUNA 

PRORAČUNA 
 OBČINSKI SVET 
.  Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja prora čunske 

porabe, glavnih programov in podprogramov 
  Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika 
  Poslovno poročilo neposrednega uporabnika 
 ŽUPAN 
.  Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja prora čunske 

porabe, glavnih programov in podprogramov 
  Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika 
  Poslovno poročilo neposrednega uporabnika 
 NADZORNI ODBOR 
.  Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja prora čunske 

porabe, glavnih programov in podprogramov 
  Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika 
  Poslovno poročilo neposrednega uporabnika 
 OBČINSKA UPRAVA 
.  Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja prora čunske 

porabe, glavnih programov in podprogramov 
  Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika 
  Poslovno poročilo neposrednega uporabnika 
 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 
.  Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja prora čunske 

porabe, glavnih programov in podprogramov 
  Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika 
  Poslovno poročilo neposrednega uporabnika 
 OŽJI DEL OBČINE 
.  Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja prora čunske 

porabe, glavnih programov in podprogramov 
  Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika 
  Poslovno poročilo neposrednega uporabnika 
  Obrazložitev podatkov iz bilance stanja (za neposredne uporabnike, ki so 

pravne osebe)  
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3.3. OBRAZLOŽITEV NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za pr oračun) 
3.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih prora čuna (ločeno po posameznih računih) 
3.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih 

prejemnikov teh sredstev 
3.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev 
3.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z 

navedbo večjih prejemnikov teh sredstev 
3.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta  
3.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta 
3.4.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma 

lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih 
3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA 

ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RA ČUNA 
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 
3.6.3. Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja 

zaključni račun, in proračunov prihodnjih let (na primer: za leto 2011,  2012) 
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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 2010 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2010. 
 

2. člen 
 

VIŠINA PRORAČUNA 
Zaključni račun Občine Radeče za leto 2010 obsega: 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                                  v EUR 
Skupina/Podskupina kontov/konto/podkonto                                                                                                     2010 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)       3.860.675,00 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.656.276,00 
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 3.033.162,00 
   700 Davki na dohodek in dobiček 2.639.849,00 
   703 Davki na premoženje 155.022,00 
   704 Domači davki na blago in storitve 238.291,00 
   705 Davki na mednarodno trgovino in transakcije                                   - 
   706 Drugi davki - 
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 623.114,00 
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 414.623,00 
   711 Takse in pristojbine 1.174,00 
   712 Denarne kazni 302,00 
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 4.235,00 
   714 Drugi nedavčni prihodki 202.780,00 
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) - 
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev - 
   721 Prihodki od prodaje zalog - 
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja - 
73 PREJETE DONACIJE (730+731+732) - 
   730 Prejete donacije iz domačih virov - 
   731 Prejete donacije iz tujine - 
   732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč - 
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 204.399,00 
   740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij 204.399,00 
   741 Prejeta sredstva iz državn.proračuna iz sred.proračuna Evropska unija - 

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

   787 Prejeta sredstva od drugih evropskih  institucij - 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.784.111,00   
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  580.418,00 
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 247.582,00   
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 36.065,00 
    402 Izdatki za blago in storitev 259.817,00 
    403 Plačila domačih obresti 14.463,00 
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    409 Rezerve 22.491,00 
41 TEKOČI TRANSFERI ( 410+411+412+413+414) 2.018.462,00 
    410 Subvencije 40.171,00 
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 379.651,00 
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 151.982,00 
    413 Drugi tekoči domači transferi 1.446.658,00 
    414 Tekoči transferi v tujino - 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.079.112,00 
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.079.112,00 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 106.119,00 
    431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,  ki niso proračunski       uporabniki 60.530,00 
    432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 45.589,00 
    450 Plačila sredstev v proračun evropske unije - 
 

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

                  76.564,00 

 
 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
Skupina/Podskupina kontov/konto/podkonto                                                                                                     2010 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  
     PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752+753) - 
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL - 
     750 Prejeta vračila danih posojil - 
     751 Prodaja kapitalskih deležev - 
     752 Kupnine iz naslova privatizacije - 
     753 Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno 
            upravljanje sredstev sistema EZR 

- 

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

- 

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

- 

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

- 

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

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

0,00 

 
C. RAČUN FINANCIRANJA  
Skupina/Podskupina kontov/konto/podkonto                                                                                                     2010 
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) - 
  50 ZADOLŽEVANJE - 
     500 Domače zadolževanje - 
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 117.674,00 
   55 ODPLAČILA DOLGA 117.674,00 
     550 Odplačila domačega dolga 117.674,00 
 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  -41.110,00 
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII.-VIII) -117.674,00 
 
XI. NETO FINANCIRANJE ( VI.+X.-IX.) -76.564,00 
 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12 PRETEKLEGA LETA                   6.658,96 
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3. člen 
Stanje sredstev na računih Občine Radeče konec leta 2010 znaša 8.370,01 EUR. Sredstva 
rezerv za naravne nesreče znašajo 14.193,44 EUR, rezervni sklad za stanovanja pa 38.278,43 
EUR. 

4. člen 
Namenska sredstva leta 2010 v višini 207.552,08 EUR se v celoti razporedijo in porabijo za 
namene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, namenska 
sredstva leta 2010 v višini 22.530,74 EUR pa se razporedijo in porabijo za namene okoljske 
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. 

 
5. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2010 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 2010. Sestavni del zaključnega 
računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih 
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi 
realizaciji v tem letu.  

6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
 
 
Št.                  Župan 

Kraj, datum                Občine Radeče   

                    Matjaž Han 
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U V O D 
 
 
Občinski svet Občine Radeče je dne 23.12.2008 na 16. redni seji sprejel proračun Občine 
Radeče za leto 2010, ki je bil dopolnjen z rebalansom dne 9.9.2010 na 25. redni seji 
občinskega sveta Občine Radeče. Proračun vsebuje tudi prihodke in odhodke krajevnih 
skupnosti.  
 
Proračun za leto 2010 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 je za leto 2010 poleg rebalansa uporabila še županov instrument 
prerazporeditve pravic porabe sredstev, skladno s 5. členom Odloka o proračunu Občine 
Radeče za leto 2010. 
 
Novi Zakon o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO-1), objavljen v Uradnem listu RS, št. 
123/06 z dne 30.11.2006, od 1.1.2007 uveljavlja nov način financiranja občin. ZFO-1 v 13., 
14. in 15. členu določa način izračuna primerne porabe občine, prihodka občine iz glavarine 
in finančne izravnave. 
 
Novi ZFO-1 pozna dva pojma, in sicer: glavarino in povprečnino. 
 
Glavarina je na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oziroma drugih davkov, 
odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe. 
 
Povprečnina je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z 
zakonom določenih nalog občin. Ugotovi jo MIF, določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna. 
 
Povprečnina znana ob pripravi predloga proračuna je bila za leto 2010 513,79 EUR, 
realizirana pa je bila v višini 550,00 EUR na osebo. Število ljudi v Občini Radeče na dan 
1.1.2009 je bilo 4.639. Za to število smo prejeli povprečnino v letu 2010, ob sprejemanju 
proračuna pa je bilo stanje števila ljudi v Občini Radeče 4.669. Opaziti je trend rahlega 
upadanja števila prebivalstva v Občini Radeče. 
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Stolpci v gradivu si sledijo: 
-  ZR09 - zaključni račun 2009  
-  Reb10 - sprejet rebalans 2010 
-  VPrb10 - veljavni plan po rebalansu 2010  
-  ZR10 - zaključni račun 2010  
-  razlika (4-1) ZR 2010-ZR2009 
-  % ZR 2010/ZR 2009 
-  % ZR 2010/veljavni plan po rebalansu 2010  
 
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) 
- ZR09 – zaključni račun 2009 
-  Reb10 - sprejet rebalans 2010 
-  VPrb10 - veljavni plan po rebalansu 2010  
-  ZR10 - zaključni račun 2010  
- MIF – ministrstvo za finance 
- UMAR – urad za makroekonomske analize in razvoj 
- ZSPJS – zakon o sistemu plač v javnem sektorju  
- ZZZS – zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
- OIC – obrtno-industrijska cona 
- HE Vrhovo – hidroelektrarna Vrhovo 
- HE Boštanj – hidroelektrarna Boštanj 
- SOS – Skupnost občin Slovenije 
- ZOS – Združenje občin Slovenije 
- DPM – Društvo prijateljev mladine 
- KTRC – Kulturno turistični rekreacijski center »KTRC« Radeče 
- JPK – Javno podjetje Komunala Radeče 
- ČN – čistilna naprava 
- DP – državni proračun 
- NUSZ – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
- GJI – gospodarska javna infrastruktura 
 
 
 

V času priprave in sprejema proračuna za leto 2010 smo prejeli predloge javnih 

zavodov in JP Komunala Radeče ter Gasilske zveze Radeče, prav tako pa tudi vseh 

krajevnih skupnosti.  
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I Z H O D I  Š Č A 
 
 

upoštevana ob pripravi proračuna za leto 2010  
 

Pri pripravi proračuna Občine Radeče za leto 2010  smo izhajali iz naslednjih dokumentov: 
 

1. Izračun primerne porabe občin, prihodek občin iz glavarine in finančne izravnave za 
leti 2009 in 2010 (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 2010 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 2010 je bila predlagana masa sredstev za izplačilo plač na 
osnovi zakonskih predpisov (ZSJPS) in kadrovskega načrta;  
 
 
Rast cen – v proračunu za leto 2010 je bila 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 
2010 sprejet že decembra 2008, so bile med letom 2010 potrebne nekatere prerazporeditve, za 
katere najdemo osnovo v 5. členu Odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2010, 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 
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uporabnika, to je župan, oz. v primeru ožjih delov občin, predsednik sveta. Proračun za leto 
2010 je bil dopolnjen z rebalansom dne 9.9.2010. 
Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve 
 
V letu 2010 je bilo porabe sredstev proračunske rezerve v skupni višini 12.000 EUR, od tega: 
 
1.000,00 EUR pomoč zaradi požara Povše 
3.000,00 EUR kamnita zložba pod Titovo 90 – plaz 
5.904,00 EUR geološko poročilo – plaz 
2.096,00 EUR oblikovanje rezervnega sklada 
 
  
Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije  
 
V letu 2010 je bilo porabe sredstev splošne proračunske rezervacije v skupni višini 10.043,12 
EUR, od tega: 
 
9.462,96 EUR digitalizacija postaje na Dobravi (KKS) 
   348,06 EUR stroški oskrbe psa najdenega na področju Radeč 
   232,10 EUR stroški vodnega povračila za porabo vode na področju Jagnjenica 
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Realizacija proračuna Občine Radeče 

za leto 2010 
 
 
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

SKUPAJ PRIHODKI 
 
Skupni prihodki Občine Radeče za leto 2010 znašajo 3.860.675 EUR, kar pomeni, da je veljavni plan 
dosežen v višini 77%. Če prihodke primerjamo na leto 2009, pa so večji za 8,6%.  

Davčni prihodki  
Davčni prihodki skupaj znašajo 3.033.162 EUR in so realizirani v višini 105% plana. V strukturi 
predstavljajo 79% vseh prihodkov. Glavni vir prihodka Občine Radeče je dohodnina odstopljena 
občinam, ki znaša 2.639.849 EUR (in je za 7,1% višja glede na plan), sledijo davki na premoženje v višini 
155.022 EUR (71,7% glede na plan) ter domači davki na blago in storitve v znesku 238.291 EUR 
(117,9% glede na plan).  
 
Davčni prihodki so višji od planiranih in za 13% višji od leta 2009. Občina nanje nima vpliva.  

Nedavčni prihodki 
Nedavčni prihodki predstavljajo 16% vseh prihodkov in so v letu 2010 znašali 623.114 EUR (128% glede 
na plan) in 55% višji od leta 2009. 
V letu 2010 prvič beležimo Prihodke od najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) in sicer za 
vodovod, odpadke JP Komunale Radeče in Ceroz Hrastnik, kar je novost, zaradi prenosa GJI na občine.  
Prihodki, ki so višji od planiranih so:  

- prihodki od premoženja (med njimi najemnine za stanovanja,  prihodki od najemnin GJI-vodovod, 
odpadki in CEROZ). 

- prihodki od koncesije za HE Vrhovo in Boštanj. 
Prihodki od komunalnih prispevkov; 

- v letu 2010 so bili plačani komunalni prispevki pravnih in fizičnih oseb v višini 161.302,00 EUR  
(Pluton 72.699,00 EUR,  Heres 76.355,00 EUR). Razliko so plačale  fizične osebe, kar pomeni  da 
je bila realizacija za 246 % večja od leta 2009. 

Prihodki, ki so višji od planiranih, so: prihodki od premoženja, koncesija HE Vrhovo je višja.  
Prihodki, ki so nižji od plana, pa so: prihodki od obresti, najemnine od poslovnih prostorov, upravne 
takse, prihodki od prodaje blaga in storitev, doplačila občanov za ceste in domsko oskrbo. Skupni 
prekrškovni organ je bil ustanovljen,  v letu 2010 še ni bilo tovrstnih prihodkov. 
Drugi nedavčni prihodki – sofinanciranje investicij s strani JZ ZD Radeče (za 70,8 % več od leta 2009). 
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Kapitalski prihodki 
V letu 2010 ni bilo izvedenih prodaj poslovnih objektov, stanovanj ali drugih zgradb in prostorov, prav 
tako pa tudi ni bilo prodaje kmetijskih niti stavbnih zemljišč. Planirano je bilo sicer 663.000 EUR 
kapitalskih prihodkov, doseženih pa nič. Vendar premoženje v naravi praviloma ne propade, kar se bo 
odrazilo v bodočih priložnostih prodaje občinskega premoženja. 
 
 

Prejete donacije 
V letu 2010 nismo prejeli donacij. 
 

Transferni prihodki 
Transferni prihodki znašajo 204.399 EUR oz. 5% vseh prihodkov. Dosegajo 22,3% plana in so za 33% 
manjši od leta 2009. Občina Radeče v letu 2010 ni prejela finančne izravnave.   
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 2010 veliko 
storjenega na pripravi projektov, dokumentacije in dogovorov za uspešen začetek skupne investicije v 
čistilne naprave z občinami Zagorje, Šmartno, Litija. V letu 2010 smo bili uspešni na razpisu za skupno 
investicijo v opremo Zdravstvenega doma Radeče (oprema dispanzerja za ženske) skupaj z Ministrstvom 
za zdravje in Zdravstvenim domom Radeče. S strani države smo prejeli denarna sredstva 16.681 EUR za 
zdravstveni dom Radeče in 174.587 EUR po 23. členu za sofinanciranje obnove cest ter obnovo strehe 
kulturnega doma. 
 
 
 
Tabela: Prihodki 
 
Konto 
(K3) 

 
Besedilo 

 
ZR 2009 

 
VPrb 2010  

 

 
ZR 2010 

 
ZR10/ 

VPrb 10 

 
 ZR10/ 
ZR09 

70 Davčni prihodki 2.684.880 EUR 2.883.240 EUR 3.033.162 EUR105%  113% 
71 Nedavčni prihodki 402.683 EUR    486.707 EUR    623.114 EUR128%  155% 
72 Kapitalski prihodki 4.021 EUR    663.000 EUR               0 EUR     0%      0% 
73 Prejete donacije 0 EUR      10.000 EUR             0 EUR     0%      0% 
74 Transferni prihodki 462.080 EUR    917.126 EUR    204.399 EUR  22%    44% 
78 Prejeta sred. iz EU 0 EUR      50.000 EUR               0 EUR     0%      0% 
 SKUPAJ 3.553.664 EUR 5.010.073 EUR 3.860.675 EUR  77%   109% 
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Primerjava prihodkov med letoma 2010 in 200
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SKUPAJ ODHODKI 
 
Realizirani skupni odhodki v letu 2010 znašajo 3.784.111 EUR, kar pomeni, da je plan dosežen v višini 
63%. Glede na leto 2009 so odhodki manjši za 2%.  
 

Tekoči odhodki 
Tekoči odhodki so realizirani v višini 580.418 EUR, kar je 73,5% glede na veljavni plan (v strukturi vseh 
odhodkov 15%). 
 
 
Plače in drugi izdatki zaposlenim so realizirani v višini 72,8% glede na veljavni plan oz. 91,7% glede na 
leto 2009, prispevki delodajalcev za socialno varnost pa v višini 71,6% glede na veljavni plan in 92% 
glede na leto 2009. 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 259.817 EUR (80,8% glede na veljavni plan) in 6,8% 
več kot leto 2009. 
pisarniški material in storitve dosegajo 86,7% veljavnega plana in 94,7% leta 2009 
posebni material in storitve 95,6%   
energija, voda in komunalne storitve ter komunikacije 86,4% in 98,3% leta 2009 
prevozni stroški 86,2% veljavnega plana in 87,1% leta 2009 
izdatki za službena potovanja 38,9% veljavnega plana in 65,7% leta 2009 
tekoče vzdrževanje 62% veljavnega plana in 19,3% več od leta 2009 
izdatki za poslovne najemnine – za pokopališče Radeče 79,9% plana in 0,8% več od leta 2009. 
 
drugi operativni odhodki pa 74,3% veljavnega plana in 97% leta 2009. 
Med operativnimi odhodki so najvišje obveznosti 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 14.463 EUR oz. 26,3% plana, od tega je bilo 2.328 EUR 
obresti od kratkoročnih kreditov in 12.135 EUR od dolgoročnega kredita. 
 
Rezerve 
Tekoča proračunska rezerva je v letu 2010 bila realizirana v višini 10.043 EUR, kar je 100% veljavnega 
plana.  
Proračunska rezerva za odpravo nesreč je bila realizirana v višini 12.000 EUR. 
Krajevna skupnost Svibno je oblikovala svojo obveznost za rezervni stanovanjski sklad. 
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Tekoči transferi 
 
Tekoči transferi znašajo 2.018.462 EUR, kar je 91% glede na plan, (v strukturi vseh odhodkov 53%). 
 
Tabela: Tekoči transferi 
 
Konto 
(K3) 

 
Besedilo 

 
ZR 2009 

 
ZR 2010 

 
Struk. 

ZR2010 

 
ZR10

/ 
ZR09 

410 Subvencije       0 EUR     40.171 EUR 2%     0% 

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 

318.902 EUR   379.651 EUR 19% 119% 

412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in 
ustanovam 

145.223 EUR   151.982 EUR 8% 105% 

413 Drugi tekoči domači 
transferi 

1.476.011 EUR 1.446.658 EUR 71%   98% 

 Skupaj tekoči transferi 1.940.136 EUR 2.018.462 EUR 100% 104% 

 
Subvencije 
Zaradi zakonske obveznosti prenosa GJI na občine je Občina Radeče dolžna plačevati polovico 
omrežnine (polovico pa plačajo uporabniki po položnicah). Zato je prvič realizirana »subvencija« v višini 
40.171 EUR. V letu 2010 je Občina Radeče pomagala tudi ob otvoritvi mlekomata in šiviljske delavnice 
(skupaj 730 EUR). 
 
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Višina izplačanih transferov posameznikom in gospodinjstvom je 379.651 EUR oz. 94,5% plana in 19% 
več od leta 2009. 
  
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 to skupino transferov sodijo tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam – torej društvom 
(kulturnim, športnim, humanitarnim, gasilski zvezi, političnim strankam).  
Drugi tekoči domači transferi 
Drugi tekoči domači transferi so realizirani v višini 90,4% veljavnega plana oz. 98% leta 2009. 
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. Občina Radeče je v letu 2010 
večino navedenih transferov izplačevala na osnovi prejetih zahtevkov s priloženimi dokumenti.  
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Investicijski odhodki 
 
Investicijski odhodki znašajo 1.079.112 EUR, kar je 38,9% glede na plan oz. 10% manj kot leta 2009 (v 
strukturi vseh odhodkov 29%). 
 
Nakup opreme – realizacija 69.505 EUR ali 82,3% glede na plan in 38% več kot 2009. Največ 59.704 
EUR predstavlja nabava medicinske opreme za ZD Radeče, ostalo je oprema za upravo (računalniki, 
ognjevarna omara).    
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – realizacija v višini 388.901 EUR ali 23% plana oz. 53% manj 
kot leta 2009. Sem spadajo v glavnem ceste. Začelo se je s pripravami za izgradnjo TRC SAVUS. 
Specifikacija realizacije je razvidna v posebnem delu proračuna. Največji izpad predstavljata ne izgradnja 
SAVUSA in centralne čistilne naprave v Radečah, ki je načrtovana v sodelovanju z MOPE. Realizacija 
obojega je preložena na naslednja leta. 
Investicijsko vzdrževanje in obnove – realizacija v višini 524.480 EUR ali 80,4% plana oz. 100% več kot 
leta 2009. Sem spadajo investicijsko vzdrževanje raznih cest 225.038 EUR, 69.364 za železniško 
postajališče, obnova stadiona, 109.230 EUR za obnovo OŠ Radeče, 29.000 EUR za obnovo GŠ, 41.588 
za obnovo prostorov občinskega arhiva in vložišča. 
 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring – realizacija 
v višini 95.961 EUR oz. 31% plana (OŠ – jedilnica, novogradnja vrtec). 
  

Investicijski transferi 
Investicijski transferi znašajo 106.119 EUR, kar je 54,3% glede na plan oz. 15% manj od leta 2009. 
 
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam i n ustanovam – realizacija 44,2% Sem spadajo: 
sofinanciranje nakupa prenosne črpalke za PGD Vrhovo, nabava projekcijskega platna s kovinsko 
konstrukcijo, odrske zavese ( razpis GD Radeče). 
 
Investicijski transferi javnim podjetjem  – realizacija 69,8% (Sem sodijo vodovodi – področje JP 
Komunala Radeče). Načrtovana manjša dela na vodovodih so bila v glavnem izvršena. Izgradnja 
kanalizacije je bila izvršena v del na Titovi ulici v letu 2009. 
Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. V letu 
2010 na tej postavki ni bilo izdatkov (predvidena je bila investicija Unično). 
 

Prodaja kapitalskih deležev 
Prodaja delnic Banke Celje in vrednostnih papirjev pri Zavarovalnici Triglav ni bila realizirana. 
 
 

RAČUN FINANCIRANJA 
Zadolževanje 
Občina Radeče se za plačilo investicij realiziranih v proračunu 2010 ni zadolžila. V letu 2009 najeti 
dolgoročni kredit v višini 485.000 EUR pa je bil odplačan v višini 117.674,00 EUR. Dokončno odplačilo 
bo konec leta 2013. 



 

Oba kredita sta dolgoročna in sicer se je pri
decembru 2013. Pred najetjem teh dveh kreditov Ob
OŠ Marjana Nemca Radeče za obnovo kotlovnice, ki pa je bilo v letu 2010 dokon
Na prebivalca Občine Radeče je zadolžitev
1.1.2010.  
V skladu z drugim odstavkom 10.b č
obroki) znaša 245.745 EUR in da znašajo, upoštevane predvideno zadolžitev v letu 2009 in obstoje
zadolžitev, odplačila anuitet in obrokov 148.809 EUR,
zadolžitev tako ne presega največjega obsega možnega zadolževanja ob
Skupna zadolženost na dan 31.12.2010 
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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 2010 je bilo porabe sredstev proračunske rezerve v skupni višini 12.000 EUR, od tega: 
 
            1.000,00 EUR pomoč zaradi požara Povše 
            3.000,00 EUR kamnita zložba pod Titovo 90 – plaz 
            5.904,00 EUR geološko poročilo – plaz 
            2.096,00 EUR oblikovanje rezervnega sklada 
 
  
  

3.1.5. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije 
  

 V letu 2010 je bilo porabe sredstev splošne proračunske rezervacije v skupni višini 10.043,12                                
EUR, od tega: 

 
          9.462,96 EUR digitalizacija postaje na Dobravi (KKS) 
             348,06 EUR stroški oskrbe psa najdenega na področju Radeč 
             232,10 EUR stroški vodnega povračila za porabo vode na področju Jagnjenica 
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Obrazložitev proračunskih postavk 

A - Bilanca odhodkov 

01 - UPRAVA 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

0102002 - Stroški plačilnega prometa 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na področju urejanja ekonomske in fiskalne administracije se na tej PP planirajo sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega 
prometa in bančnih stroškov. V letu 2010 je bilo za ta namen porabljenih 2.794,00 eur. 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE  
STORITVE 

0402 - Informatizacija uprave 

04029001 - Informacijska infrastruktura 

0104002 - Vzpostavitev e-občine - infrastruktura 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2010 je bil kupljen računalnik, ekran ter tiskalnik v vrednosti 2.719,00 eur za potrebe v vložišču. 
 

04029002 - Elektronske storitve 

0104003 - Elektr. storitve - vzpostavitev e-občine program. oprema 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

0104007 - Občinski praznik 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena prireditvam v  v okviru praznika Občine Radeče ter drugim protokularnim obveznostim (sprejemi, 
otvoritve, ipd.). V mesecu septembru, ko se praznuje občinski praznik, se je v Radečah in okoliških krajih zvrstilo okrog 30 
dogodkov, tako športnih, kulturnih in drugih prireditev. 
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0104011 - Zakonske zveze 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2010 je bila izvedena le ena zlata poroka. Večji strošek je bila nabava listin za zlate poroke. 
 

0104013 - Darila za novorojence 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Denarna pomoč za novorojence je bila nakazana za 49 novorojencev, v višini 6.730,00 eur. Nekaj materialnih stroškov je 
nastalo ob priložnostnem srečanju novorojencev in njihovih staršev pri županu. 

0104014 - Odličnjaki 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nakupu manjših spominskih daril. Kupljene so bile praktično knjige - Oxford slovarji s CD-jem za 
vsakega učenca 9. razreda, katerega povprečna ocena je višja od 4,5. Teh učencev je bilo 12, skupni znesek nakupa knjig pa je 
bil 456,00 eur. 

0104015 - Obdarovanja starostnikov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 

0104016 - Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radeče na tej PP načrtuje izdatke za sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev, cenilcev - kar potrebuje za nemoteno 
delo občine. Ti so bili stroški v letu 2010, 6.654,00 eur. 

0104017 - Obveznosti iz sodnih postopkov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obveznosti iz sodnih postopkov morajo biti planirani v primeru nepričakovanih obveznosti Občine Radeče. V letu 2010 smo 
odprodali stanovanje, pri čem smo potrebovali odvetniške storitve, v višini 450,00 eur. 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

0106001 - Članarina S0S in ZOS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radeče je čan SOS - Skupnosti občin Slovenije, za kar plačuje ustrezno članarino. 
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06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

0106060 - RRA - stroški delovanja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za delovanje RRA občine članice plačujejo storitve oz. članarino. 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

0106002 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radeče na tej PP zagotavlja sredstva za izplačilo plač zaposlenih, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za 
povečane redne naloge, nadure, jubilejne nagrade - v skladu z uredbo in kadrovskim načrtom. Na tej PP je bila realizacija 
70,9%, oz. 217.244,00 eur. 

0106012 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radeče obračunava in plačuje vse zakonsko predpisane prispevke delodajalcev za socialno varnost zaposlenih, ki pa so 
bili v letu 2010 za  28,4 % nižji od veljavnega proračuna. 

0106021 - Materialni str. delovanja občinske uprave 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Med materialne stroške delovanja občinske uprave štejemo: pisarniški material, časopise, strokovno literaturo, stroške 
oglaševalskih storitev, računalniške storitve, revizijo, reprezentanco, drug splošni material in storitve, zdravstveni preglede, 
varstvo pri delu, goriva in maziva za prevozna sredstva, pristojbino za registracijo vozil, zavarovalne premije za vozila, stroške 
prevoza v državi, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, računalnikov, plačila po pogodbah od delu - obvezna delovna 
praksa, strokovno izobraževanje. Realizacija je bila 96,2 % (73.932,00 eur). 

0106023 - Prekrškovni organ 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

0106040 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov - čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, električna 
energija, ogrevanje, komunalne storitve, telefon, faks, poštnina, zavarovanje za objekte. Stroški vzdrževanja občinskih 
prostorov so v letu 2010 znašali  36. 642,00 eur, kar pomeni 87,1 % realizacija. 

0106046 - Investicijski odhodki in investicijsko vzdrževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Preureditev pisarne v pritličnem delu občinske zgradbe v vložišče -investicija je znašala 44.901,00 eur. 
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08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

08029001 - Prometna varnost 

0108001 - svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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", "posavček", "prižiganje sveč za žrtve 
prometnih nesreč", "bodi viden", "bodi previden", "hitrost - motorist"... Cilj sveta 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 SVP je bilo nabavljeno kolo za opravljanje kolesarskih izpitov v OŠ Radeče ter pokritih del stroškov 
nove signalizacije (označevalne table, ogledala, horizontalna prometna signalizacija). 
 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

0111006 - Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 20010 je večina sredstev bila namenjena za pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva, in sicer za nakup kmetijske 
mehanizacije. Realizacija teh PP je 99,9 % glede na plan. 
 

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

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

1104 - Gozdarstvo 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

0111007 - Gozdne ceste - vzdrževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za vzdrževanje gozdnih cest je obvezna poraba sredstev iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, del sredstev zagotavlja 
občina iz lastnih virov, del sredstev pa se zagotavlja tudi iz državnega proračuna v skladu s pogodbo o vzdrževanju gozdnih 
cest. V  letu 2010  so se sredstva namenila za vzdrževanje gozdnih cest v skladu s programom Zavoda za gozdove OE Brežice 
po prioritetnem vrstnem redu. Realizacija je dosežena v višini 93,7 %  plana. 
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12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROV IN 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

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

Na tej PP  je bil  nabavljen program za spremljanje temografskih meritev objektov za daljinski managament v zvezi z 
varčevanjem energije. Postavka je bila realizirana v višini  21,3 %. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

0113001 - Vzdrževanje javnih cest 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP so bila porabljena sredstva v višini 100 % plana za vzdrževanje javnih cest. 
 

0113002 - Zimska služba 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP so bila porabljena sredstva v višini 100 % plana za zimsko službo. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

0113003 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije cest 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP  so se bila sredstva porabljena za rekonstrukcijo naslednjih cest (JP Vrhovška gora, Ključevšek - Slak, varna pot 
Vrhovo, Titova - Kumelj - Karlovšek). 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

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

Realizacija te PP je bila 75,9 %, sredstva pa so bila porabljena za izvedbo talnih označb. 
 

0113022 - Ureditev parkirišč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ureditev dvorišča GD Radeče, parkirišče železniškega postajališča. Postavka je bila realizirana v višini 73,2 %, oz. 74.627,00 
eur. 
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0113023 - Urejanje cestnega prometa - JPK 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

13029004 - Cestna razsvetljava 

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

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

0113025 - Cestna razsvetljava - vzdrževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 

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

Podaljšanje podpornega zida na Njivški cesti. Postavka je bila realizirana v višini 12.516 eur. 
 

14 - GOSPODARSTVO 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

0114001 - Razvoj podjetništva in obrti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za vzpodbujanje razvoja podjetništva in obrti (mlekomat kmetija Kranjc, šiviljstvo Mlinar). 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 - Promocija občine 

0114002 - Promocija občine 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za propagandno promocijski material in storitve, izvedbo prireditev v sodelovanju z društvi in 
za izdatke za blago in storitve javnim zavodom.  V ta namen je bilo porabljenih 23.587,00 eur. 

0114004 - Mednarodne prireditve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za mednarodne prireditve - gre za propagandno promocijski material in storitve, izvedbo 
prireditev v sodelovanju z društvi in za izdatke za blago in storitve javnim zavodom.  Postavka je bila realizirana 12,9 %  za 
evropsko prvenstvo ribičev. 
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14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

0114003 - Turizem - spodbujanje dejavnosti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za spodbujanje dejavnosti na področju turizma. Sredstva so namenjena za pokrivanje dela plač 
zaposlenih v KTRC-ju. Postavka je realizirana 100 %. 

0114006 - Investicije v turizem 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za ureditev, oz. za dopolnitev dokumentacije projekta Savus. Projekt je bil realiziran v višini 4 %, 
zaradi prestavitve v leto 2012. 
 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

0115001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila 100 % izkoriščena v namene javne službe. 
 

0115002 - Zapiranje deponije Hotemež 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za zapiranje deponije Hotemež za izvajanje moritoringa podzemnih voda za kar je pooblaščena 
JP Komunala Radeče. Realizacija je bila v višini 37,7 %. 

0115004 - Ekološki otoki 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za nabavo in izvedbo ekoloških otokov v skladu s programom JP Komunale Radeče. Višina 
porabe je bila 58,2 %. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

0115006 - Padavinske vode 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za urejanje padavinskih voda, za kar je pooblaščena JP Komunala Radeče. Sredstva so bila 
porabljena v celoti za javno službo. 

0115007 - Gradnja in vzdrževanje kanalizacije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacije, za kar je pooblaščena JP Komunala Radeče. Postavka 
je bila izkoriščena v višini 37 %. 
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0115008 - Izvedba kanalizacije po operativnem programu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za izvedbo kanalizacije po operativnem programu, za kar je pooblaščena JP Komunala Radeče. 
Sredstva niso bila izkoriščena, zaradi izvedbe del v naslednjih letih, kar je vezano na izgradnjo ČN. 

0115014 - Centralna čistilna naprava Radeče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

0115015 - Črpališče - zavarovanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S prenosom GJI iz JPK na Občino Radeče je v skladu s pogodbo med odhodke vključeno ustrezno zavarovanje objekta. 
Realizacija je dosežena v višini 79,3 %. 

0115016 - Kanalizacija - odpadki - subvencija za omrežnino 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S prenosom GJI iz JPK na Občino Radeče je v skladu s pogodbo med odhodke vključeno subvencioniranje cen omrežnine. 
Postavka je realizirana v višini 86,4 %. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

0116001 - Izdatki za geodezijo, urbanizem 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za tekoče izdatke za geodezijo in urbanizem. Postavka je realizirana v višini 94,5 %. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

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

Na tej PP se načrtujejo sredstva  za izdelavo bolj podrobnih prostorskih načrtov. Postavka je realizirana v višini  99,6 %. 

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

Na tej PP se načrtujejo sredstva  za  dokončanje Strategije prostorskega razvoja oz. po novi zakonodaji občinskega 
prostorskega načrta. Realizacija je v višini 98,3 %. 
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1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

0116005 - Gradnja in vzdrževanje vodovodov - investitor občina 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za gradnjo novih vodovodov, projektno dokumentacijo in nadzor ob gradnji vodovodov ter 
digitalizacija komunalne infrastrukture. Zaradi prenosa GJI iz JPK na Občino Radeče se načrtujejo tudi sredstva za 
investicijsko vzdrževanje vodovodov. 
Postavka je bila porabljena za prevezavo vodovoda OIC Jagnjenica, prestavitev vodovoda Kolenov graben in 
rekonstrukcija vodovoda Titove ulice. . 

0116006 - Gradnja in vzdrževanje vodovodov - investitor JPK 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila porabljena za plačilo prevzema vodovoda Svibno. 

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

Na tej PP se načrtujejo sredstva za izvedbo Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Jagnjenica.                                   
Projekt ureditve vodovodnega sistema v KS Jagnjenica, in sicer s sanacijo vodnih virov in zagotovitvijo rezervnih vodnih 
virov, izvedbo ukrepov za zadrževanje voda  (izgradnja vodo hramov) ter povezovanjem večjih vodovodnih sistemov na večje 
skupne vodne vire. Postavka je bila porabljena v višini 16,4 % za izdelavo dokumentacije. 

0116012 - Vodovodno omrežje - zavarovanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za ustrezno zavarovanje vodovodnega omrežja, kar je nova naloga občine zaradi prenosa 
GJI iz JPK na Občino Radeče. Postavka je bila porabljena v višini 66,8 %. 

  

0116013 - Vodovod - subvencija za omrežnino 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za subvencioniranje cen omrežnine vodovod. Naloga je Občini prenešena z prenosom GJI 
iz JPK na Občino Radeče je v skladu s pogodbo. Postavka je bila realizirana v višini  37.281,00 eur (50 % cene storitve). 

  

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

0116018 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za urejanje pokopališča Radeče in pogrebno dejavnost, za kar je pooblaščena JP Komunala 
Radeče. Postavka je bila izkoriščena v višini 97,5 %. 
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16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

0116020 - Druge komunalne dejavnosti - zelene in javne površine 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za druge komunalne dejavnosti - zelene in javne površine, za kar je pooblaščena JP Komunala 
Radeče. Postavka je realizirana v višini 100 %. 

 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

0116022 - Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, stanovanj 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za stanovanjsko področje. Kupljeno je bilo stanovanje v višini 66.132,00 eur, Kolenov graben 
1, od firme Heres. Adaptacij stanovanj in poslovnih prostorov je bilo v izvedenih v višini 61.600,00 eur. 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

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

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

 

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

0116029 - Odmera lokalnih cest 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtujejo sredstva za izvedbo odmer lokalnih cest. Postavka je bila realizirana v višini 99, 5 %. 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 - Primarno zdravstvo 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

0117001 - Zdravstveni dom Radeče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP Zdravstveni dom Radeče je realizirana v višini 83,2 %. Poleg delnega sofinanciranja redne dejavnosti ZD Radeče je bila 
realizirana investicija, in sicer oprema dispanzerja za ženske v ZD Radeče, katera skupna vrednost je znašala 59.704,18 eur. 
Nabavljena je bila tako medicinska oprema, pohištvo, računalniška oprema in klimatska naprava. Občina Radeče je bila nosilec 
investicije, sofinancerja pa sta bila Zdravstveni dom Radeče (21.533,10 eur) in Ministrstvo za zdravje (16.680,89 eur). 
Podrobnejši prikaz je razviden v okviru NRP -jev. 
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1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

0117004 - Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Višina plačanega prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov je visoka. Gre za pokrivanje stroškov obveznega 
zdravstvenega zavarovanja oseb brez zaposlitve, oz. brez drugih virov dohodkov. Glede  na gospodarsko situacijo je vsak 
mesec opaziti naraščanje števila brezposelnih oseb. 
 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

0117005 - Mrliško ogledna služba 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 prebivališča, umrli pa so na območju občine. Krijejo se 
tudi stroški obdukcij in stroški tehničnih 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). 
Realizacija je 89,2 % ali  4.462,00 eur porabe. 
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

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

V okviru tega programa se v proračunu zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov kulturne dediščine. Za 
dendrološki spomenik -lipa pri cerkvi močilno je bilo porabe 300,00 eur za stroške obrezovanja. 
 

1803 - Programi v kulturi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

0118002 - Knjižnica Radeče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radeče je v okviru PP Knjižnica Radeče v proračunu zagotovila sredstva za njeno nemoteno delovanje. Tekoče 
vzdrževanje zajema stroške vzdrževanja objekta knjižnice. PP vključuje stroške plač in drugih prejemkov zaposlenih, sredstva 
za prispevke delodajalca ter tekoče transfere v JZ - sredstva za materialne, programske in ne programske stroške knjižnice ter 
nabavo knjižnega gradiva. Investicijski transfer pomeni povračilo stroškov investicij v računalniško opremo.  
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18039003 - Ljubiteljska kultura 

0118011 - Delovanje kulturnih društev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje kulturnih društev zajema pokrivanje stroškov rednega delovanja ljubiteljskih kulturnih društev. 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 na razpisu 
izbranih prireditev  financiranih 17 kulturnih društev in organizacij. Skupaj je bilo razdeljenih 41.000,00 eur. 
 

0118012 - Kulturne prireditve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kulturne prireditve se ravno tako financirajo na podlagi razpisa, skladno z zgoraj navedenih pravilnikom. Zajemajo prireditve 
ob državnih in občinskem prazniku - proslave, koncerti, gledališke predstave, pevske revije, likovne razstave in druge oblike 
kulturnega udejstvovanja namenjenega širšemu krogu občinstva. 
 

0118013 - Sofinanciranje dejavnosti JSKD 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z letno pogodbo je določena višina sofinanciranja delovanja Območne izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti v 
Laškem, ki s svojim delovanjem podpira in soustvarja kulturno in društveno življenje v občini. Višina sofinanciranja je znašala 
2.200,00 eur. 
 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

0118015 - Drugi programi v kulturi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Del sredstev v višini 1.700,00 eur je bil namenjen transferju PD Vrhovo za pokrivanje stroškov rednega vzdrževanja 
Prosvetnega doma Vrhovo.  
 

0118018 - Dom kulture 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dom Kulture - sredstva so bila namenjena za tekoče vzdrževanje kulturnih domov, nabavljen je bil les in drug material za 
omaro v garderobi. 
 

0118022 - Dom PORP 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dom PORP je v letu 2006 na željo KD PORP-a prevzel v upravljanje KTRC. Občina Radeče zagotavlja pokrivanje tekočega 
vzdrževanja (ogrevanje, odvoz smeti). 
 

0118024 - Invest. transfer neprofitnim organizacijam 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov - transfer neprofitnim organizacijam. Postavka je bila povečana z 
rebalansom proračuna in sicer so bila sredstva v višini 13.251,38 eur nakazana Gledališkemu društvu Radeče za investicijo 
opreme odra v Domu kulture v Radečah (kovinska konstrukcija nad odrom, sofite, zavese, projekcijsko platno). 
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1804 - Podpora posebnim skupinam 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 

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

Občina Radeče je sofinancirala delovanje ali posamezne aktivnosti - programe veteranskih društev (Društvo izgnancev Radeče, 
Društvo za ohranjanje spomina na pohod XIV. divizije...). Plačani so bili trije avtobusni prevozi (Koper, Miklavž, Slovenske 
Konjice), z dotacijo je bil sofinanciran tradicionalni pohod XIV. divizije ter pokrit del stroškov tradicionalnega pohoda na 
Brunk. Člani Društva izgnancev vsako leto prejmejo dotacijo za nakup novoletnih daril za starejše člane, ki jih obiščejo na 
domu. Največ stroškov je nastalo zaradi snemanja projekta 70. letnice izgnanstva, ki ga Društvo izgnancev praznuje v letu 
2011. 
 

0118026 - Vzdrževanje spominskih obeležij 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

0118029 - 80-urni ŠP rekreativni programi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

0118030 - Športno rekreativne prireditve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

 

0118031 - Program Zlati sonček, Krpan 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

0118032 - 40-urni program - predšolski otroci 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev športnih programov, ki bodo izbrani na osnovi letnega 
programa športa in javnega razpisa. Izbrani programi izvajalcev bodo iz občinskega proračuna sofinancirani v skladu s 
Pravilnikom za vrednotenje programov športa v Občini Radeče. 
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0118033 - 80-urni program - šolski otroci 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

0118034 - šolska športna tekmovanja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

0118035 - Tekoče vzdrževanje in upravljanje športnih objektov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za tekoče vzdrževanje in upravljanje športnih objektov. Vključuje sredstva za delovanje objekta 
Športne dvorane, nogometnega igrišča oz. stadiona, bazena in smučišča Magolnik. Del sredstev je namenjen za plače 
zaposlenih na KTRC Radeče, del pa za pokrivanje izdatkov za blago in storitve. Skupno je bilo porabljenih v ta namen 
120.715,00 eur. 

0118039 - Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej PP so bila porabljena za obrtniška dela na bazenu, preplastitev igrišča Vrhovo in sanacijo atletske steze. 

18059002 - Programi za mladino 

0118052 - DPM 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V DPM so vključeni odhodki za sofinanciranje programov Društva prijateljev mladine. Največ sredstev je namenjenih nakupu 
daril za dedka Mraza (za vse otroke od 2. leta starosti do vstopa v šolo), sofinancirajo se stroški materiala in drugi stroški 
programov, ki jih izvaja DPM Radeče (maškare, delavnice za otroke, pravljične urice,...). 

0118053 - Sofinanciranje letovanja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju letovanja za otroke. Del sredstev v višini 640,00 eur je bilo nakazanih VDC-ju za 
letovanje varovancev. 1.994,00 eur pa je bilo namenjenih sofinanciranju letovanja - koloniji na Baški za osnovnošolske otroke 
iz OŠ Marjana Nemca Radeče. 
 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 - Vrtci 

0119001 - Predšolska vzgoja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme so bila nakazana za opremo in igrala, računalnike, kasetofon in pralni stroj v 
višini 2.963,00 eur, oz. 37 % realizacija. Realizacija je nizka zaradi planirane novogradnje. 
 

0119007 - Vrtec Čira Čara Radeče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje obveznosti Občine Radeče za izvedbo nove investicije - izgradnjo novega vrtca Čira Čara. 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 - Osnovno šolstvo 

0119009 - Osnovna šola 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi zakona se osnovnim šolam iz občinskega proračuna zagotavljajo sredstva za pokritje stalnih materialnih stroškov 
kot je električna energija in kurjava ter za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja (zavarovalne premije, komunalne storitve, 
beljenje ter manjša popravila). V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za tako imenovanje nad standardne programe, kot so 
raziskovalni in izobraževalni projekti kot tudi sofinanciranje nadstandardnih programov v šolstvu ter za sofinanciranje 
medobčinskih, regijskih in državnih tekmovanj učencev. 
 

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

Za investicijsko vzdrževanje šol se letno zagotovijo proračunska sredstva za vzdrževanje objektov in opreme. V letu 2010 so 
bile obnovljene učilnice - brušenje parketa, menjava talnih oblog, pleskanje, popravila inštalacij, ipd... Plačil je bilo za 
109.230,00 eur, projektna dokumentacija v višini 13.176,00 eur. Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme so bila nakazana 
v celoti v višini 33.166,00 eur. Porabljena so bila za razna popravila vodne inštalacije, nakup pralnega stroja, menjavo 
dotrajanega pohištva in opreme učilnic nižje  stopnje, učilnice angleščine in zemljepisa ter nakup didaktičnih sredstev in drugo. 
 

0119021 - Osnovna šola za otroke s posebnimi potrebami 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

19039002 - Glasbeno šolstvo 

0119022 - Glasbena šola Radeče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radeče delno sofinancira delovanje glasbene šole Laško - 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. 
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0119027 - Investicije in investicijsko vzdrževanje - GŠ 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru investicij in investicijskega vzdrževanja je bila plačana še razlika za investicijo v prostorih Doma PORP za ureditev 
pisarne ravnateljice, tajnice in računovodje ter ureditev skupne sejne sobe in arhiva KD PORP. Investicijska dela so bila 
plačana v višini 21.240,00 eur. Oprema je bila nabavljena v okviru sredstev za vzdrževanje opreme v višini 9.080,00 eur. Del 
sredstev je bil namenjen nakupu instrumentov (tolkala), del pa za nakup računalniške opreme, multi funkcijske naprave ter 
arhivske opreme. 
 

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 

0119018 - Nadstandardni program Glasbena šola 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glasbeni šoli se za učence v Radečah nakazujejo 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 3.696,00 eur. 
 

0119028 - Izobraževanje učiteljev v glasbeni šoli 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radeče je zagotovila za nadstandardni program - izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli 1.600,00 eur. 
 

1905 - Drugi izobraževalni programi 

19059002 - Druge oblike izobraževanja 

0119030 - Izobraževanje ostalo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se sofinancirajo nadstandardni programi kot so razne poletne šole. V višini 200 eur je bila sofinancirana 
zaključna prireditev devetošolcev - valeta. Iz tekočih transferov neprofitnim organizacijam so bila preko razpisa za 
izobraževanje društev na področju kmetijstva v letu 2010 sofinancirana tri društva, katerim je bilo za izobraževalne programe 
(predavanja, učni pripomočki...) nakazanih 2.440,00 eur in 97,6 % realizacija. 
 

1906 - Pomoči šolajočim 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

0119031 - Pomoč socialno šibkim učencem 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP vključuje izdatke za pomoč socialno šibkim učencem, ki se porabijo za sofinanciranje malic in kosil ter sofinanciranje šole 
v naravi.  
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0119032 - Prevozi učencev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prevozi učencev pa vključuje izdatke za prevoze učencev oddaljene od šole več kot 4 km, oz. 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 135.825,00 eur. 
 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

0120001 - družinski pomočnik 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP družinski pomočnik vključuje izdatke za stroške družinskega pomočnika. Od avgusta 2009 so družinski pomočniki 3 člani. 
Stroški so v letu 2010 znašali 23.954,00 eur, kar pomeni, da je bila realizacija 99,8% glede na plan. 
 

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

Oskrbni stroški invalidov v zavodih predstavlja stroške institucionalnega varstva v zavodih za varstvo in delo. Občina je v letu 
2010 sofinancirala oskrbne stroške 7 občanom.  Realizacija je dosežena v višini 51.622,00 eur. 
 

 

20049003 - Socialno varstvo starih 

0120003 - Oskrbni stroški starejših v zavodih 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo oskrbnih stroškov starejših v zavodu in stroškov pomoči na domu. Občina je doplačevala 
domsko oskrbo okrog 20 im občanom, odvisno od njihovih oskrbovancev preko leta. Stroški so znašali 52.420,00 eur. 
 

0120004 - Pomoč družinam na domu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pomoč družini na domu - realizacija je bila 40.144,00 eur, kar je 97,9% 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 

0120006 - Subvencija stanarin 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo subvencij stanarin. Število upravičenih najemnikov do subvencije se ni bistveno spremenilo. 
Višina subvencij je bila 17.062,00 eur. Subvencij k profitnim najemninam ni bilo. 
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0120007 - Pogrebni stroški socialno ogroženih 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pogrebni stroški socialno ogroženih - za pogrebne stroške oseb, ki nimajo svojcev. V letu 2010 je bilo realiziranih 827,00 eur. 
 

0120011 - Denarna socialna pomoč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki so realizirani v višini 92,6 %  veljavnega proračuna, kar je 7.873,00 eur. Denarno socialno pomoč je prejelo 39 
upravičencev. Zaradi težav v podjetju Prevent Mirna, kjer so bili zaposleni tudi naši občani, je bilo teh transakcij več kot 
pretekla leta. 
 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

0120008 - Sofinanciranje OORK 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki so namenjeni sofinanciranju plače sekretarja OORK Laško, realizirani so v višini 87,7 %, kar je 7.458,00 eur. 
 

0120009 - Humanitarna dejavnost 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki so namenjeni občinskim in medobčinskim humanitarnim društvom, ki se prijavljajo na javni razpis za sofinanciranje 
socialnih in humanitarnih dejavnosti. Izbranih je bilo 9 društev, skupaj so jim bila za programe nakazana sredstva v višini 
4.999,00 eur, preostala sredstva v višini 2.833,00 eur so bila namenjena dotaciji najemnine za DI Radeče, za stroške DI 
Radeče, za sofinanciranje dobrodelne prireditve, ipd. Realizacija  je bila 89 % glede na veljavni proračun. 
 

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

Izdatki so namenjeni za delovanje Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti. Stroški so nastali z nakupom knjig 
za devetošolce, avtorja Karla Gržana in za predavanje v novembru. Realizacija je bila 31 % glede na veljavni proračun ali 
273,00 eur. 
 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

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

Na tej PP se načrtuje sredstva za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov. Postavka je bila izkoriščena v višini 30,3 %. 

0122003 - Obresti od kratkoročnih kreditov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za plačilo obresti od kratkoročnih kreditov. Postavka je bila izkoriščena v višini 15,5 %. 
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23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

0123001 - Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radeče je v skladu z 8. čl. Odloka o Proračunu dolžna oblikovati proračunsko rezervo za odpravo nesreč. Postavka je 
bila realizirana 100 %. 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

0123005 - Tekoča proračunska rezerva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za plačilo nepričakovanih obveznosti ali obveznosti načrtovanih v premajhni višini. Postavka je 
bila porabljena v višini 10.043,00 eur za digitalizacijo postaje na Dobravi, za stroške azila za pse in vodna povračila 
Jagnjenica. 

 

03 - KS RADEČE 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

0306002 - KS Radeče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za delovanje KS Radeče. Proračunska postavka je bila izkoriščena v višini 98,2 %. 
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04 - KS JAGNJENICA 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

0406001 - KS Jagnjenica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za delovanje KS Jagnjenica. Proračunska postavka je bila izkoriščena v višini 91,7 %. 

 

05 - KS SVIBNO 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

0506003 - KS Svibno 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za delovanje KS Svibno. Proračunska postavka je bila izkoriščena v višini 120,8 %. Postavka je 
presežena, ker je vir porabe sredstev pokrit iz prejetih povračil iz naslova telekomunikacij. 

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

Na tej PP se načrtuje sredstva za delovanje obratovanje pokopališča v KS Svibno. Sredstva so bila porabljena v višini 67,6 %. 

 

06 - KS VRHOVO 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

0606004 - KS Vrhovo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za delovanje KS Vrhovo. Sredstva so bila porabljena v višini 99,3 %. 
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0606006 - KS Vrhovo - pokopališče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za delovanje obratovanje pokopališča v KS Vrhovo. Sredstva so bila porabljena v višini 44,9 %. 

 

07 - OBČINSKI SVET 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

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

Na tej PP se načrtuje sredstva za redno delo občinskega sveta, odborov ter komisij - za materialne stroške in sejnine. V ta 
namen je bilo porabljenih 19.132,00 eur, oz. 87 %. 

0701002 - Politične stranke 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za financiranje političnih strank. Sredstva so bila nakazana v zakonski višini. Postavka je bila 
izkoriščena v višini 81,7 %. 

 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

0701003 - Volitve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
 
Na tej PP se načrtuje v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah. V letu 2011 je bilo za izvedbo volitev župana in občinskega 
sveta porabljenih 22.402,00 eur.  

 

08 - NADZORNI ODBOR 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0203 - Fiskalni nadzor 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

0802001 - Nadzorni odbor 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za redno delo nadzornega odbora - za materialne stroške in sejnine. Postavka je bila porabljena v 
višini 42,3 %. 
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09 - ŽUPAN 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

0901001 - Plače za delo po pogodbi in nadomestila - župan in podžupan 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana in podžupanje in eventuelno 
stroški prevoza v državi. Postavka je bila porabljena v višini 87,9 %. 

 

0901003 - Informiranje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za informiranje o dejavnosti v Občini Radeče, in sicer preko stroškov oglaševalskih storitev 
(Posavski obzornik, Radio Kum, CATV) in objav v Uradnem listu. Postavka je bila porabljena v višini 80 %. 

0901004 - Reprezentanca 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za reprezentanco, in sicer: sredstva za pogostitve, splošni material in storitve, proslave, sprejeme 
in protokole ter tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam. Postavka je bila izkoriščena v višini 85,7 %. 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

0907001 - Civilna zaščita in reševanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za delovanje civilne zaščite in reševanja, predvsem v zvezi z izobraževanjem, stroški 
intervencij in nabavo opreme. V ta namen je bilo porabljenih 3.775,00 eur, oz. 25 % plana. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

0907010 - Protipožarna varnost 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za dejavnost Gasilske zveze Radeče, v okviru katere delujejo štiri prostovoljna gasilska društva 
in poklicno jedro. V letu 2010 je  bilo porabljenih 52.000,00 eur. Za PGD Vrhovo pa je bila financirana prenosna črpalka v 
višini 15.620,00 eur. 
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C - Račun financiranja 

01 - UPRAVA 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

0122001 - Odplačilo dolgoročnega kredita 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej PP se načrtuje sredstva za odplačilo dolgoročnega kredita. Občina Radeče je na osnovi že sklenjenih kreditnih pogodb iz 
leta 2009 plačala glavnico v višini 10.697,68 € mesečno oziroma 117.674,48 € za celo leto 2010. Enake obveznosti so še v letu 
2011, 2012 in 2013.  
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I I I .  
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  

 

 
 

01 - UPRAVA 

04029001 - Informacijska infrastruktura 

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

Namen in cilj 

Nakup novih računalnikov, programske opreme. 

Stanje projekta 

Nabava računalnikov – programska oprema v višini 2.719 EUR. 
 

04029002 - Elektronske storitve 

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

Namen in cilj 
Nakup programske opreme HKOM. 
Stanje projekta 
Nakup programske opreme v višini 2.292 EUR. 
 

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

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

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

Nakup opreme ognjevarne omare, klima. Skupaj 3.313 EUR. 
 



81 

 

OB099-08-0006 - investicijsko vzdrževanje-občinska stavba 

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 
Realizirana dela v višini 41.588 EUR. 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

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

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

Plačilo programske opreme za spremljanje porabe energije v višini 4.260 EUR. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

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

Namen in cilj 
Dokončanje rekonstrukcije JP  daptacije po planih KS. 

Stanje projekta 

Plačane so bile obveznosti za Ulico Milana Majcna ( pešpot, odvodnjavanje,  ureditev pločnika), Svibno – Sele (sanacija 
poškodb). 

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

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

Plačane so bile obveznosti za izdelavo muld Jagnjenica – Svibno – Sele, izdelava prepusta pri kmetiji Zahrastnik, JP 
Ključevšek – Slak, Kapela – Flajs. 

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

Namen in cilj 

Pridobivanje projektne dokumentacije za vnaprej in zagotavljanje strokovnega nadzora. 

Stanje projekta 

Plačilo dokumentacije ter reg.  R3 665/11 in invest. Program Velika Reka  nadzora v višini 3.182 EUR. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

OB099-08-0015 - Ureditev parkirišč 

Namen in cilj 

Povečevanje števila potrebnih parkirnih mest za dosego večje urejenosti in zagotavljanje večje varnosti  
Stanje projekta 
Plačilo Pot na Brod, glavnina ureditev parkirišč na železniški postaji in železniško postajališče. 
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13029004 - Cestna razsvetljava 

OB099-08-0016 - Cestna razsvetljava - vzdrževanje 

Namen in cilj 

Redna vzdrževalna dela po programu JPK, odgovorna JPK. 

Stanje projekta 

V letu 2010 ni bilo tovrstnih plačil. 

OB099-08-0017 - Cestna razsvetljava - novogradnje 

Namen in cilj 

Izgradnja - razširitev po programu JPK, odgovorna JPK. 

Stanje projekta 
V letu 2010 je bila izdelana javna razsvetljava Pot na jez 1 in 2, katere plačilo bo v letu 2011. 

13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 

OB099-08-0018 - Sofinanciranje Titova ulica 

Namen in cilj 

Zaključek potrebnih del na rekonstrukciji Titove ulice - dokončanje del na Njivški cesti.  

Stanje projekta 

V letu 2010 je bilo plačil za 12.516 EUR. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

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

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

Plačano je bilo 12.886 EUR za potrebno dokumentacijo. 

OB099-08-0020 - Ostale dejavnosti - zgradbe 

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

Ni bilo realizacije. 

OB099-08-0021 - Ostale dejavnosti - projekti 

Namen in cilj 
Pridobivanje projektne dokumentacije za potrebe razvoja turizma v prihodnosti. 

Stanje projekta 

Postavka je bila realizirana v višini 13.017 EUR. 
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OB099-08-0025 - Ekološki otoki 

Namen in cilj 

Nakup ekoloških otokov po operativnem programu v navezi JPK - posamezne KS, nadaljevanje opremljanja. 
Stanje projekta 
V letu 2010 je bilo urejenih 5 ekoloških otokov. 
 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB099-08-0026 - Padavinske vode - projekti 

Namen in cilj 

Izdelava projektne dokumentacije po programu - zadolžena JPK. 

Stanje projekta 

V letu 2010 ni bilo izdelanih novih projektov. 

OB099-08-0028 - Kanalizacija - projekti 

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

Pripravljenih je bilo nekaj projektov v višini 11.981 EUR. 

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

Namen in cilj 

Izvajanje del po programu JPK, odgovorna JPK.  

Stanje projekta 

V letu 2010 ni bilo večje izvedbe, čaka se na izgradnjo ČN. 

OB099-08-0097 - Digitalizacija komunalne infrastrukture 

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

Ni bilo realizacije v letu 2010. 

16039001 - Oskrba z vodo 

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

Namen in cilj 

Izvajanje del po operativnem programu JPK, odgovorna JPK. 

Stanje projekta 

Plačani so bili povezava vodovoda OIC Jagnjenica v znesku 11.004,63 EUR. 
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OB099-08-0033 - Vodovod Obrežje 

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

V letu 2010 je projekt miroval. 

 

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

Namen in cilj 

Pridobivanje projektne dokumentacije za vnaprej in zagotavljanje strokovnega nadzora. 

Stanje projekta 

Plačana je bila projektna dokumentacija za vodovod Dobovec. 
 

OB099-08-0035 - Digitalizacija komunalne infrastrukture 

Namen in cilj 

Priprava podatkov za vnos v kataster GJI, snemanje podatkov na terenu in pretvorba podatkov v ustrezno obliko. 
Stanje projekta 
V letu 2010 ni bilo realizacije. 

OB099-08-0038 – Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Jagnjenica 

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

Priprava ustrezne dokumentacije in ostale aktivnosti, potrebne za pričetek izvajanja projekta. Realizacija v višini 19.226 EUR. 

OB099-10-0001 - Investicijsko vzdrževanje GJI - vodovod 

Namen in cilj 
Razna investicijska vzdrževalna dela po programu JPK, odgovorna JPK. 

Stanje projekta 

Investicijsko vzdrževanje vodovodov po potrebi. V letu 2010 je realizirano 17.416 EUR, od tega 2.124,42 EUR za prestavitev 
vodovoda Kolenov graben in 15.291,30 EUR za dele na vodovodu zaradi rekonstrukcije Titove ulice. 
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16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

OB099-08-0042 - Novogradnje, adaptacije stanovanj 

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

V letu 2010 je bilo kupljeno novo stanovanje v Kolenovem grabnu v višini 66.132 EUR. 

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

Namen in cilj 

Zagotavljanje osnovnih pogojev za bivanje, adaptacija poslovnih prostorov. 

Stanje projekta 

V letu 2010 je bilo v ta namen porabljenih 61.600 EUR. Dela so bila opravljena preko KTRC-ja in Domplana. 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

OB099-08-0044 - Odmera lokalnih cest 

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

V letu 2010 je bilo v ta namen porabljenih 6.968 EUR. 

16069002 - Nakup zemljišč 

OB099-08-0045 - Nakup zemljišč 

Namen in cilj 

Nakupi potrebnih zemljišč po programu stvarnega premoženja za izvajanje nalog občine. 
Stanje projekta 
V letu 2010 ni bilo realizacije. 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

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

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

Projekt - Zdravstveni dom Radeče je realiziran v višini 83,2%. Poleg delnega sofinanciranja redne dejavnosti ZD Radeče je 
bila izvedena investicija, v opremo dispanzerja za ženske v ZD Radeče, katere skupna vrednost je znašala 59.704,18 EUR. 
Nabavljena je bila medicinska oprema, pohištvo, računalniška oprema in klimatska naprava. Občina Radeče je bila nosilec 
investicije, sofinancerja pa sta bila ZD Radeče (21.533,10 EUR) in Ministrstvo za zdravje (16.680,89 EUR). 
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OB099-08-0100 - Investicijski transferi - ZD Radeče 

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

V letu 2010 ni bilo realizacije. 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

OB099-08-0046 - Kulturni in sakralni spomeniki 

Namen in cilj 

Vlaganja v obnovo oziroma večja investicijsko vzdrževalna dela na objektih - kulturnih spomenikih lokalnega pomena. 
Sofinanciranje s strani občinskega proračuna. 
Stanje projekta 
V okviru tega programa se v proračunu zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov kulturne dediščine. Za 
dendrološki spomenik – lipa pri cerkvi Močilno je bilo porabe 300,00 EUR za stroške obrezovanja. 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

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

Namen in cilj 

Manjše investicije v opremo ali prostore enote Knjižnice Laško v Radečah. Običajno nakup potrebne opreme, tudi 
računalniške opreme za redno izvajanje knjižnične dejavnosti. 
 
Stanje projekta 
V letu 2010 je bila nabavljena računalniška oprema. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

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

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

V letu 2010 je bil izvršen prenos sredstev za nabavo opreme iz tega projekta na projekt za investicijske transfere neprofitnim 
organizacijam. 

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

Namen in cilj 
Obnova objekta in večja vzdrževalna dela. Zunanja ureditev objekta (fasada, dvorišče). 
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Stanje projekta 

V letu 2010 je bila zamenjana streha, strelovod in zamenjana so bila okna. Vrednost 83.315 EUR, od tega s strani 
Ministrstva za kulturo pridobljeno 55.543,35 EUR. 

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

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

V letu 2010 je bila sanirana plošča v domu PORP. 

OB099-08-0052 - Inv. transfer neprofitnim organizacijam 

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

V letu 2010 je bilo Gledališko društvo uspešno na razpisu. Nabavljeno je bilo projekcijsko platno s kovinsko konstrukcijo, 
oderske zavese. 

18059001 - Programi športa 

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

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

Stanje projekta 

V letu 2010 ni bilo realizacije 

OB099-08-0054 - Rekonstrukcije in adaptacije 

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

Stanje projekta 

V letu 2010 je bilo porabljenih 10.710 EUR. 

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

Namen in cilj 
Obnoviti športna igrišča - obnova podloge, površine na travnatem nogometnem igrišču, preplastitev igrišč - mali nogomet. 
Zagotavljanje boljših pogojev za uporabo. 
Stanje projekta 
V letu 2010 je bilo obnovljeno igrišče pri PD Vrhovo in plačana sanacija atletske steze.  
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OB099-08-0056 - Obnova - športna dvorana 

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

Stanje projekta 

Realizacije v letu 2010 ni bilo. 

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

Namen in cilj 

Pridobivanje projektne dokumentacije za vnaprej in zagotavljanje strokovnega nadzora. 

Stanje projekta 

Realizacije ni bilo. 

 

19029001 - Vrtci 

OB099-08-0058 - Vrtci 

Namen in cilj 

Sredstva namenjena za nujna vzdrževalna dela. 
Stanje projekta 
V letu 2010 ni bilo realizacije, saj je načrtovana izgradnja novega vrtca. 

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

Namen in cilj 

Namen: obnoviti dotrajane elemente, preprečiti škodo, ki nastaja zaradi dotrajanosti, zagotavljati  redno obratovanje.  
Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme so bila nakazana za opremo in igrala, računalnike, kasetofon in pralni stroj v 
višini 2.963,00 EUR oziroma 37% realizacija. Realizacija je nizka zaradi planirane novogradnje vrtca ČIRA – ČARA Radeče. 

OB099-08-0060 - Vrtec Čira Čara Radeče 

Namen in cilj 

Izgradnja 6- oz. 7-oddelčnega novega vrtca s ciljem ureditve problematike varovanja predšolske mladine na območju Radeč.  

Stanje projekta 

Priprava razpisne dokumentacije za objavo javnega razpisa za izbor najugodnejšega ponudnika.  

OB099-08-0062 - Projektna dok., nadzor in inženiring 

Namen in cilj 

Pridobivanje potrebne dokumentacije in izvajanje osnovnih  nalog v zvezi z gradnjo novega vrtca. 
Stanje projekta 
Za projekte in ustrezno dokumentacijo je znašala poraba 24.545 EUR. 
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19039001 - Osnovno šolstvo 

OB099-08-0063 - Investicijsko vzdrževanje - OŠ 

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

 V letu 2010 je bilo plačil v višini 109.230 EUR. 
Na OŠ v Radečah so bile v preteklem letu izvedene večje investicije in sicer v obnovo učilnic v starem delu šole ter učilnic 
predmetnega pouka, kabinetu v drugem nadstropju objekta. Zamenjani in obnovljeni so bili parketi, napeljave,  prostori so bili 
na novo prepleskani, prav tako so bila zamenjana dotrajana okna ter vsa notranja oprema učilnic in kabinetov.  
 

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

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

V letu 2010 je bilo v ta namen porabljenih 33.166 EUR. Odplačan je bil kredit za kotlovnico OŠ, kupljena je bila računalniška 
oprema in oprema za učilnice. 
 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

OB099-08-0065 - Investicijsko vzdrževanje-glasbena šola 

Namen in cilj 

Ta program zajema investicijsko vzdrževanje v GŠ. 

Stanje projekta 

V letu 2010 je bilo za pripravo prostorov GŠ porabljenih 29.292 EUR. 

OB099-08-0066 - Vzdrževanje prostorov in opreme GŠ 

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

Stanje projekta 

Poraba znaša 9.080 EUR za arhivsko opremo, multifunkcijsko napravo in tolkala 
 
 
 



90 

 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

OB099-08-0068 - Odprava arhitekturnih ovir za invalide 

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

V letu 2010 ni bilo realizacije. 
 

OB099-08-0070 - Projektna dok., nadzor in inženiring 

Namen in cilj 
Pridobivanje potrebne dokumentacije in izvajanje osnovnih nalog v zvezi z morebitno investicijo. 
Stanje projekta 
V letu 2010 ni bilo realizacije. 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

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

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

Projekt se izvaja postopno, dolgoročno, v letu 2010 ni bilo porabe. 

03 - KS RADEČE 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

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

Namen in cilj 

Obnove in vzdrževanja po potrebah KS v skladu s planom KS. 

Stanje projekta 

V letu 2010 je KS Radeče sofinancirala obnovo cest v višini 6.487 EUR. 

04 - KS JAGNJENICA 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

OB099-08-0079 - Nakup zemljišča-Jagnjenica 

Namen in cilj 
Pridobiti zemljišče za potrebe parkirišč pri večnamenskem  objektu Jagnjenica. 

Stanje projekta 

V letu 2010 ni bilo realizacije. 
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OB099-08-0080 - Invest. vzdrž. In obnova-Jagnjenica 

Namen in cilj 

Obnove in vzdrževanja po potrebah  KS v skladu s planom KS. 

Stanje projekta 
V letu 2010 je KS Jagnjenica sofinancirala obnovo cest v višini 580 EUR. 

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

Namen in cilj 

Preplastitev igrišča, zavarovanje igrišča, mreže 

Stanje projekta 

Realizacije v letu 2010 ni bilo. 

OB099-08-0083 - Invest. transfer neprof. org. Jagnjenica 

Namen in cilj 

Sofinanciranje investicijskih transferjev društvom na območju KS. 
Stanje projekta 
KS Jagnjenica je namenila 1200 EUR PGD Jagnjenica za obnovo gasilskega doma Jagnjenica. 

05 - KS SVIBNO 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

OB099-08-0085 - Nakup zemljišča - Svibno 

Namen in cilj 
Nakup potrebnega zemljišča za potrebe dokončne ureditve pokopališča Svibno. 

Stanje projekta 

V letu 2010 je bilo 265 EUR porabe. 

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

Namen in cilj 

Obnove in vzdrževanja po potrebah KS v skladu s planom KS. 

Stanje projekta 

KS Svibno je v letu 2010 sofinancirala obnovo cest v višini 3.168 EUR. 
 

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

Namen in cilj 

Sofinanciranje investicijskih transferjev društvom na območju KS. 

Stanje projekta 

V letu 2010 je KS Svibno porabila 1.855 EUR. 
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06 - KS VRHOVO 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

OB099-08-0093 - Nakup drugega pohištva-Vrhovo 

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

KS Vrhovo je nabavila omare za ureditev svojih prostorov v višini 979 EUR. 

OB099-08-0094 - Investicijsko vzdrževanje-Vrhovo 

Namen in cilj 

Obnove in vzdrževanja po potrebah KS  in v skladu s planom KS. 

Stanje projekta 
V letu 2010 je KS Vrhovo sofinancirala ceste Vrhovška gora in ureditev igrišča ter dovozne ceste pri PD Vrhovo. 

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

Namen in cilj 

Sofinanciranje investicijskih transferjev društvom na območju KS. 

Stanje projekta 

V letu 2010 realizacije ni bilo. 
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POSLOVNO POROČILO 
 
 
Pristojnosti občin so jedro funkcionalne sestavine lokalne samouprave kot pravno sistemske institucije. 
Pristojnosti občine pomenijo njeno delovno področje, ki izraža skupne potrebe in interese prebivalcev 
občine in jih lahko samostojno opravlja, pri čemer pristojni državni organi nadzorujejo le zakonitost dela 
njenih organov. 
Lokalna samouprava je po definiciji prvega odstavka 3. člena Evropske listine lokalne samouprave 
pravica in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona samostojno opravljajo pomemben del javnih 
nalog v korist svojega prebivalstva. 
Temeljno merilo za določitev, katere javne naloge so v občinski pristojnosti, je določba prvega odstavka 
140. člena Ustave. V skladu z njo so v pristojnosti občine vse lokalne zadeve, ki jih občina lahko 
opravlja samostojno in se nanašajo samo na prebivalce občine. Ta določba, ki določa generalno 
pristojnost občine, je bila podlaga za izvirno določanje občinskih pristojnosti z občinskimi predpisi ter 
zakonsko določitev delovnega področja občine, kar je bilo storjeno najprej z Zakonom o lokalni 
samoupravi, tako, da so bila določena okvirna delovna področja kot izhodišče za razmejevanje 
pristojnosti med državnimi organi in občinami. Razmejitev pristojnosti oziroma določitev občinskih 
pristojnosti pa se izvaja s področnimi zakoni, ki urejajo posamezna področja družbenega življenja. 
 
Osnovni koncept lokalne samouprave v RS izhaja iz popolne ločitve občine in države – občine 
opravljajo zgolj lokalne zadeve 
Občina lahko v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja 
in vodi javna podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj proračun. 
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javne pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom 
občine ali so določene z zakonom. Tako občine v Sloveniji v danem trenutku opravljajo svoje izvirne 
naloge – naloge, ki zagotavljajo pogoje za življenje, delo in ustvarjanje svojim občanom. V njih občani 
usmerjajo družbeni, gospodarski in prostorski  razvoj, uresničujejo in usklajujejo svoje ter širše interese, 
zadovoljujejo lastne in skupne potrebe. Občani uresničujejo lokalno samoupravo v občini neposredno in 
preko organov občine. 
 
Poleg lastnih oz. izvirnih nalog, lahko občina opravlja tudi t.i. prenesene naloge – to je naloge posamezne 
naloge iz državne pristojnosti, ki se lahko racionalneje in učinkoviteje opravljajo v občini in ki jih lahko 
država z zakonom prenese na občino. Za prenesene naloge naj bi  država zagotavljala občini tudi ustrezna 
sredstva za njihovo opravljanje. 
 
Osnovno poslanstvo – zagotavljanje pogojev za delo, življenje, druženje, odločanje, razvijanje v občini, 
smo si župan, strokovne službe naše občinske uprave v sodelovanju s svetniki občinskega sveta, člani 
odborov in komisij občine ter tudi občani prizadevali čim uspešnejše realizirati tudi v preteklem letu – 
letu 2010.  
 
Odraz našega dela je v nekem smislu tudi finančno poročilo leta 2010. 
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Pregled posameznih proračunskih uporabnikov: 
 
01 – OBČINSKA UPRAVA 
 

- dejavnost občinske uprave 
Na tem področju kaže obrazložiti sledeče: 
 
*Občina Radeče je imela sistematiziranih 17 delovnih mest, od tega 2 funkcionarja, 13 delovnih mest za 
nedoločen čas, eno delovno mesto za določen čas – delo na projektu ter delovno mesto pripravnika. V 
tekočem letu niso bila zapolnjena delovna mesta: višji referent za gospodarstvo (za nedoločen čas), 
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 zaposlenih 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. 
*Po več letih načrtovanja je bila realizirana  investicija v ureditev sprejemne pisarne za stranke v pritličju 
zgradbe, prav tako je bil urejen prostor za arhiv v prvem nadstropju občinske zgradbe, po normativih in 
standardih, ki jih predpisuje zakonodaja. S tem je omogočena strankam boljša in lažja dostopnost do 
storitev uprave. Omogočen je tudi dostop invalidnim osebam do vložišča. 
*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 Radeč, ki je bila predvajana 14. dnevno 
z izčrpno predstavitvijo tekočega dogajanja v kraju. 
*Delo, v letu 2008 ustanovljenega Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav 
občina Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica je v polnem zagonu. Poteka skladno z načrti, 
pričakovanji in dosega načrtovane rezultate, v predvidenih finančnih okvirih. 

- notranje zadeve in varnost 
Za leto 2010 je mogoče zapisati, da je bilo sodelovanje župana, občinske uprave, članov Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Medobčinskim 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 2010 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 določil Energetskega zakona je Občina Radeče pred dvema letoma izvedla postopek priprave 
in sprejetja Lokalnega energetskega koncepta Občine Radeče, s katerim so bili določeni načini bodoče 
oskrbe z energijo, ukrepi za njeno učinkovito rabo, proizvodnjo toplote in električne energije ter uporaba 
obnovljivih virov energije. Skladno s podzakonskimi akti je bil po sklepu občinskega sveta Občine 
Radeče za energetskega menedžerja imenovano javno podjetje Komunala Radeče, ki izvaja sprejeti 
program dela. Tako so bile  v letu 2010 imenovane odgovorne osebe za racionalno rabo energije v javnih 
objektih, uvedeno je bilo energetsko knjigovodstvo – projekt DEM – spremljanje porabe in stroškov 
energentov in energije. Narejene so bile analize porabnikov energije v posameznih objektih, pripravljena 
analiza opravljenih termovizij objektov. Na podlagi izdelane analize podatkov, so bili predlagani in tudi 
izpeljani določeni ukrepi v smislu zmanjšanja porabe energije. Izdelane so bile energetske izkaznice 
objektov.  
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- na prometnem področju: 

* v letu 2010 je bilo realizirano še plačilo sofinancerskega deleža nekaterih del  obnove ob ureditvi 
regionalne ceste R3-665/1191 skozi Radeče, Radečanom bolj poznane pod imenom Titova ulica, plačila 
dela gradbenega nadzora in preostanek plačila dolga iz naslova projektiranja gradnje.  
* obnova oz. rekonstrukcija je v letu 2010 potekala tudi na treh odsekih javnih poti in sicer: Vrhovška 
gora – Flajs v dolžini 385 m, Ključevšek – Slak v dolžini 425 m ter na odseku JP Titova – Kumelj – 
Karlovšek, v izmeri 328 m. S tem je krajanom, ki živijo na odročnejših območjih rekonstruiranih cestnih 
odsekov, omogočena hitrejša, varnejša in lažja povezanost ter dostopnost do mesta oz. javnih ustanov. 
* tudi v letu 2010 gre omeniti zelo zgledno sodelovanje z državo pri zaključku projekta celotne ureditve 
parkiriš ča pri železniškem postajališču v Radečah. V sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za 
vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo je bila izvedena zaključna investicija izgradnje 
sodobnega nadstreška nad železniškimi tiri in postavljen kiosk za prodajo voznih kart, časopisa, pijač, 
prigrizkov, s čimer se je ureditev železniškega postajališča zaključila kot kompleksna celota, po tem ko so 
bila v preteklem letu (2009) urejena parkirišča tako za osebna vozila, za invalide in za avtobus ter 
dostopne poti ob železniškem postajališču v Radečah. Občina Radeče je na ta način uspešno realizirala 
izvedbo zastavljenega cilja – kompleksne ureditve železniškega postajališča v Radečah in pridobila 
sodobno, varno, funkcionalno in arhitekturno zanimivo postajališče. 
* v letu 2010 je bila realiziran še preostanek plačila del ob rekonstrukciji lokalne ceste Jagnjenica – 
Svibno – Sela, ki se je sicer izvajal kot triletni projekt (2007 – 2009) in hkrati prvi projekt v naši občini, 
ki je bil 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  v Občini Radeče pridobili nekaj več kot 3.000 m prenovljene 
cestne površine, ki izboljšuje prometno povezljivost in varnost udeležencev v cestnem prometu 
* v letu 2010 je bilo realizirano plačilo ureditve varne poti v KS Vrhovo, s tem, da je bila investicija 
izvedena že v letu poprej. 
* v sodelovanju s sosednjo občino Sevnica je bil realiziran projekt investicijskega vzdrževanja in obnove 
Javne poti Obrežje – Čelovnik, kjer je občina Radeče dodala svoj dogovorjeni finančni delež. 
 

- 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 tako kot v preteklem letu, tudi v letu 2010  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, vendar je bil po vseh prizadevanjih  
koncem leta 2010 (natančneje 14.12.2010), cilj- pridobitev odločbe o sofinanciranju izgradnje CČN iz 



96 

 

kohezijskih sredstev, realiziran. S prihodnjimi proračunskimi obdobji je predviden izbor izvajalca gradnje 
ter sama (iz)gradnja CČN Radeče.  
V letu 2010 so občine prevzele v svoje upravljanje vso gospodarsko javno infrastrukturo, zato se vse 
investicije na področju zbiranja in ravnanja z odpadki, z odpadno vodo, prenašajo na občine. Ker so 
občine tudi lastniki GJI, s tem nastajajo stroški vzdrževanja in zavarovanja, ki so bili prej v 
pristojnostih javnih podjetij.  Po novi zakonodaji pa morajo občine tudi pokriti do največ 50 % 
izračunane omrežnine (50 % plačajo uporabniki), ki se potem vrača v nove investicije na opisanem 
področju. 

- prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 
* že v letu 2005 začet postopek (takratne) izdelave strategije prostorskega razvoja oz. občinski 
prostorski načrt  tudi v letu 2010 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. Velika prizadevanja za sprejem Občinskega 
prostorskega načrta (po novi zakonodaji), ki je sicer že v zaključni fazi, ostajajo v načrtu za prihodnje 
leto. Pri tem se je potrebno ustaviti ob navedbi dejstva, da gre za dnevno 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, občina pa direktnega vpliva na delo in 
odločanje strokovnih delavcev pri izdaji mnenja (končnega) na MKGP in na MOP na žalost nima. 
 
* pred časom načrtovani projekt izgradnje vodovoda Obrežje je predvideval izgradnjo vodovoda za 
občane naše in sosednje občine, 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. 
 
* v letu 2010 je bilo realizirano plačilo izvedbe prevezave glavnega radeškega vodovoda na OIC 
Jagnjenica. 
* operacija Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja, v kateri Občina Radeče 
sodeluje z občinami Sevnica, Krško, Brežice, Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli, se v izvedbenem 
delu premika v prihodnje proračunsko obdobje, saj so se nekatere občine soočale z določenimi problemi, 
kar je pomenilo časovni pomik oddaje vloge za sofinanciranje iz sredstev kohezije, na kasnejše obdobje 
(natančneje 4.11.2010). V letu 2010 so bila realizirana plačila zlasti iz naslova izdelave predinvesticijske 
zasnove, izdelave idejnega projekta, izdelave IP ter študije izvedljivosti. 
V letu 2010 so občine prevzele v svoje upravljanje vso gospodarsko javno infrastrukturo, zato se vse 
investicije tudi na področju oskrbe z vodo, prenašajo na občine. Ker so občine tudi lastniki GJI, s tem 
nastajajo stroški vzdrževanja in zavarovanja, ki so bili prej v pristojnostih javnih podjetij.  Po novi 
zakonodaji pa morajo občine tudi pokriti do največ 50 % izračunane omrežnine (50 % plačajo 
uporabniki), ki se potem vrača v nove investicije. 
 
* zasebni investitor, podjetje Heres, d.o.o. iz Frankolovega, je v jesenskem času zaključil 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. Nekateri 
stanovalci so se koncem leta že vselili v nova, sodobna, zelo funkcionalna stanovanja. V stanovanje, ki ga 
je v tem stanovanjskem bloku kupila Občina Radeče, pa se bo novi najemnik vselil predvidoma v začetku 
prihodnjega leta. 
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* v javnem zavodu Zdravstveni dom Radeče je v letu 2010 potekala investicija v ureditev prostora in 
nabavo opreme za dispanzer za žene v skupnem sofinanciranju Ministrstva za zdravje, proračuna občine 
Radeče ter sredstev JZ ZD Radeče. 
Narejen je bil tudi nadstrešek na spodnjem vhodu objekta ZD Radeče, ki nudi uporabnikom in tudi 
najemnikom varnejši in  prijetnejši obisk ZD zlasti v času neugodnih vremenskih razmer. 
 

- kultura, šport in nevladne organizacije 
* po uspešni prijavi na razpis Ministrstva za kulturo je občina dobila sklep o sofinanciranju investicije v 
obnovo strešne kritine ter strešnih elementov  in  zamenjavo oken na Domu kulture  v Radečah. Delež 
sofinanciranja države je znašal dobrih 75%. Z izvedeno investicijo sledimo pred leti zastavljenemu cilju 
postopne, popolne obnove objekta zaradi starosti in dotrajanosti. Za prihodnje proračunsko obdobje ostaja 
v planu zamenjava fasade z izdelavo toplotne izolirane fasadne obloge ter ureditev okolice objekta. 
* v KS Vrhovo je  staro, dotrajano športno igrišče  dobilo  novo asflatno prevleko, urejena je bil dovozna 
pot do tega igrišča. Izvedena pa je bila tudi celovita ureditev odvodnjavanja in kanalizacija v okolici 
Prosvetnega doma v KS Vrhovo ter asfaltirana dovozna ploščad v dom. 
 

- izobraževanje 
* v letu 2010 je ideja o izgradnji novega vrtca Čira Čara dobila svoj epilog. Na podlagi idejne zasnove je 
bila izdelana PGD dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo vrtca s 6 oddelki z 
možnostjo preureditve dodatnega. Občina je bila uspešna pri prijavi operacije »izgradnje novega vrtca 
Čira Čara« na peti javni razpis za prednostno usmeritev Regionalni razvojni programi Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Razvoj 
regij.  
Prihodnje proračunsko obdobje prinaša obvezo po izvedbi projekta. Trenutni terminski plan predvideva 
dokončanje operacije do meseca septembra 2012. 
Hkrati z gradnjo novega vrtca pa bo potekala tudi investicija v obnovo šolske kuhinje in jedilnice. V 
preteklem letu so potekale aktivnosti za pridobitev PGD dokumentacije. 
* na OŠ v Radečah so bile v preteklem letu izvedene večje investicije in sicer v obnovo učilnic v starem 
delu šole ter učilnic predmetnega pouka ter kabinetov v drugem nadstropju objekta. Zamenjani in 
obnovljeni so bili parketi, napeljave, prostori so bili na novo prepleskani, prav tako so bila zamenjana 
dotrajana okna ter vsa notranja oprema učilnic in kabinetov. V prihodnje imamo v načrtu nadaljevati 
zastavljeni cilj postopne obnove celega šolskega objekta za preureditev šole v energetsko varčno stavbo.  
* 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 dve-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  realizirale 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. Tako se je v letu 2009 občina zadolžila v razumnih mejah, znotraj 
zakonskih okvirov in svojih potreb, v letu 2010 pa se dolgoročne obveznosti iz tega naslova plačujejo v 
skladu s finančnim načrtom. 
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03 – 06 OŽJI DELI OBČINE 
 
Lokalna samouprava - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občine 
 
Območje občine Radeče obsega  krajevne skupnosti: Radeče, Jagnjenica, Svibno in Vrhovo. Skladno s 
statutom so tem KS  prenesene v izvajanje zlasti naloge, ki se nanašajo na: 
-   lokalne javne službe, 
-   vzdrževanje krajevnih cest, 
- sodelovanje pri upravljanju s premoženjem, namenjenim za potrebe krajevnega prebivalstva, 
-   pospeševanje kulturne in drugih društvenih dejavnosti. 
 
V našem primeru deli občine (KS) so pravne osebe, način njihovega financiranja določa statut občine. 
Sredstva za izvajanje nalog KS so zagotovljena v občinskem proračunu. 
V letu 2010 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 zunanje ureditve Prosvetnega doma Vrhovo, dostopne poti do igrišča in ureditev 
igrišča. 
 
 
 
 
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. 
 
Leto 2010 je bilo leto lokalnih volitev. Zato so bila v proračunu predvidena sredstva za izvedbo lokalnih 
volitev, tudi porabljena. V letu 2010 se je občinski svet v stari sestavi sestal na štirih  rednih sejah. V 
mesecu oktobru je bil konstituiran nov občinski svet, ki se je nato v preteklem letu sestal še na dveh 
rednih sejah in imel eno dopisno sejo. V roku so bili imenovani člani NO, rednih delovnih teles, občasnih 
delovnih teles, predstavniki v svete javnih zavodov, podjetij, skladov, tako da je bilo zagotovljeno redno 
delovanje občine. 
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Na rednih lokalnih volitvah je bil za župana ponovno izvoljen dosedanji župan, ki je v skladu s svojimi 
pristojnostmi imenoval podžupanjo, ki je to delo nepoklicno opravljala že tudi v preteklem mandatu. 
V letu 2010 ostaja v veljavi znižano izplačilo plač oz. sejnin občinskih funkcionarjev (župana, 
podžupanje in občinskih svetnikov) skladno s sprejetim Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev 
(ZZZPF)  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%.  
 
- 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 2010 se je NO v stari sestavi sestal na štirih  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.  
V mesecu decembru se je na konstitutivni seji sestal NO v novi sestavi, izvolil svojo predsednico in se 
dogovoril o načinu dela. 
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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. 
 
V preteklem letu je na naši občini župan opravljal funkcijo nepoklicno. Ob lokalnih volitvah je dobil 
dosedanji župan ponovni mandat za vodenje občine, zato ostaja stanje nespremenjeno. 
Imamo podžupanjo, ki prav tako svojo funkcijo opravlja nepoklicno, tudi tu se stanje po rednih lokalnih 
volitvah ni spremenilo, saj je župan imenoval aktualno podžupanjo za prihodnje mandatno obdobje. 
 
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 zelo recesijsko, 
s porabo minimalnih 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  v občini 
zlasti zaradi pogostega dopolnjevanja – spreminjanja zakonskih predpisov 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. 
Skladno s sprejetim načrtom pa je bila izvedena tudi investicija v nakup gasilske prenosne črpalke 
Rosenbauer (TIP FOX III) za PGD Vrhovo. 
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OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA ZA KRAJEVNO SKUPNOST RA DEČE 
 
BILANCA STANJA 
 
V bilanci stanja za leto 2010 sta aktiva in pasiva višji za 7 %. 
 
Aktiva – 120,96 EUR 
Bilanco stanja sestavljajo na aktivi denarna sredstva na podračunu v višini 120,96 EUR, (predhodno leto 
92,66 EUR). 
 
Pasiva – 120,96 EUR 
Njihovo protivrednost na pasivi pa sestavljata splošni sklad za drugo v višini 120,96 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 2010 sta aktiva in pasiva nižja za 31 %. 
Aktiva – 1.124 EUR 
Knjigovodska vrednost nepremičnine (zemljišče ob stavbi KS Jagnjenica) znaša 791 EUR. Sprememba je 
na denarnih sredstvih – stanje TRR 31.12.2010 je 89 EUR. Neplačanih odhodkov je v višini 244 EUR oz 
69 % manj kot predhodno leto.  
 
Pasiva – 1.124 EUR 
Splošni sklad za OS je enak kot v začetku leta 2010 – 791 EUR. Splošni sklad za drugo na koncu leta 
2010 znaša 89 EUR, kar je 297 % vrednosti predhodnega leta, neporavnane ne zapadle obveznosti do 
dobaviteljev pa znašajo 244 EUR oz. 31 % vrednosti predhodnega leta. 
 
Prihodki in odhodki KS Jagnjenica so vključeni v skupni bilanci Občine Radeče. 
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OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA ZA KRAJEVNO SKUPNOST SV IBNO 
 
BILANCA STANJA 
 
Aktiva – 9.970 EUR 
Konec leta 2010 predstavlja aktivo stanje na podračunu v višini 1.856 EUR oz. 19 % v strukturi, terjatve 
do kupcev (grobnine) 2.753 EUR oz. 28 % v strukturi ter neplačani odhodki v višini 634 EUR oz. 6 % v 
strukturi, sedanja vrednost gradbenih objektov pa 4.727 EUR oz. 47 %. 
 
Pasiva – 9.970 EUR 
Pasiva je sestavljena iz treh postavk: največja je splošni sklad za drugo (4.242 EUR oz. 43 %), neplačanih 
grobnin je 2.740 EUR oz. 27 %, kratkoročne obveznosti do proračuna 2.354 EUR oz. 24% in obveznosti 
do dobaviteljev 634 EUR oz. 6%. 
 
 
Prihodki in odhodki KS Svibno so vključeni v skupni bilanci Občine Radeče. 
 
 
OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA ZA KRAJEVNO SKUPNOST VR HOVO  
 
BILANCA STANJA 
 
Aktiva – 9.066 EUR 
Aktiva je sestavljena iz sredstev na podračunu v višini 4.049 EUR, 407 EUR terjatev za grobnine, 613 
EUR neplačanih odhodkov, opreme (kontejner) 762 EUR in zemljišča pri pokopališču 3.235 EUR. 
 
Pasiva – 9.066 EUR 
Pasiva je sestavljena iz vrednosti poslovnega sklada za osnovna sredstva v višini 3.997 EUR ali 44 % v 
strukturi pasive, dolg dobaviteljem 31.12.2010 znaša 4.082 EUR ali 45 % v strukturi pasive 378 EUR 
neplačanih prihodkov oz. 4 % v strukturi pasive in 609 EUR splošni sklad za drugo oz. 7% v strukturi 
pasive.  
 
Prihodki in odhodki KS Vrhovo so vključeni v skupni bilanci Občine Radeče. 
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POJASNILA K BILANCI STANJA 

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

leto 2010 so vpisani podatki v stolpcu 4, stanja na dan 31.12.2010  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 33.556,59  
popravek vrednosti -20.785,66         
sedanja vrednost    12.770,93 
 

b) nepremičnine predstavljajo: 

                                                        Nabavna vrednost                   Popravek vred. 

zemljišča  305.844,86  

GO Občina 121.006,91 28.325,45 

drugi GO – KOC Radeče 37.998,40 33.669,00 

GO kulturni dom Radeče 441.190,63 40.269,55 

GO telovadnica 99.538,40 30.542,31 

GO vrtnarija 90.520,24 26.691,03 

GO bazen 83.875,81 22.919,09 

GO trgovina-knjižnica 175.826,70 46.660,76 

GO – ceste 2.966.840,31 335.966,88 

GO – stanovanja 30.717,33 5.989,73 

GO – Dom PORP 173.439,31 16.316,50 

GO – Kanalizacija Njivice 110.236,12 30.466,39 

GO - Jadran 1,00  

GO- Vodovodi 248.139,90 26.435,84 

GO- javna razsvetljava 22.935,80 2.728,52 
Vodovod - JPK 429.820,96 288.879,96 
Kanalizacija – JPK 327.188,40 321.245,82 
Športni objekti – JPK 37.486,80 17.788,74 
Avtobusna postajališča JPK 23.820,50 19.471,28 
Žale – JPK 32.070,50 20.504,48 
Javna rasvetljava - JPK 41.763,07 33.833,92 
Ceste – JPK 374.296,48 242.770,10 

Mostovi - JPK 15.243,10 13.783,50 

GO Ceroz 167.701,35 30.370,26 

Investicije v teku 2.681.812,15  
Skupaj 9.039.315,03 1.635.629,11 
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c) oprema in drobni inventar 
                                                Nabavna vrednost                              Popravek vred.              
Oprema 455.366,18 322.196,44 

DI –OS oprema CEROZ 38.326,75 9.814,80 

Zabojniki za odpadke - JPK 47.592,40 37.978,22 

DI - OS-telefon.aparati 
 

666,02  
 

666,02 

DI - OS-pohištvo 70.424,82  70.424,82 

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 
 
 

10.638,77 10.638,77 

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 630.793,51 459.497,64 
 
 
d) dolgoročne kapitalske naložbe 
 
Ime konta 31.12.2009  v EUR 31.12.2010  v EUR 2010/2009 
plasmaji sredstev združeni v 
LB 

367,22 367,22 100 

ustavne vloge RCR 780,00 780,00 100 

Kapitalski vložek 
Region.tehn.center Zasavje 

111.278,23 111.278,23 100 

Kapitalski vložek -KKS 
Radeče 

978,91 978,91 100 

Triglav redne delnice 4.141,04 4.124,95 100 

JP CEROZ Hrastnik 707,37 707,37 100 
Skupaj 118.252,77 118.236,68 100 
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e) dolgoročna dana posojila in depoziti 
 
Ime konta 31.12.2009  v EUR 31.12.2010 v EUR 2010/2009 
dolgoročna stanovanjska posojila 15.390,07   9.070,50 59 

Skupaj 15.390,07   9.070,50 59 
 
                                                                                                     
 
 
g) terjatve za sredstva dana v upravljanje 
 
Ime konta 31.12.2009  v EUR 31.12.2010  v EUR         2010/2009 
glasbena šola 40.646,97 42.117,98 104 

Komunala Radeče 355.620,81 0 0 

KTRC Radeče 2.128.310,28 2.194.441,97 103 

Knjižnica 5.386,57 5.547,63 103 

OŠ + vrtec 945.730,43 1.067.041,47 113 

Zdravstveni dom 1.430.197,96 1.513.999,92 103 

KTRC poslovni 
prostori 

214.577,20   214.577,20 100 

KTRC – osnovna 
sredstva 

11.329,25 11.329,25 100 

KTRC – društveni 
prostori 

85.166,16   85.166,16 100 

  Skupaj 5.216.965,63 5.134.221,58 98 
    
 
h) sredstva v upravljanju  
  
Ime konta 31.12.2009  v EUR 31.12.2010  v EUR 2010/2009 
Reg. štud. sred. Celje          25,35                16,38 65 

Ceroz Hrastnik (Unično) 174.077,37  0 0 

Skupaj                      174.102,72 16,38 0 
 

 

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve 
 

Denarna sredstva v blagajni na dan 31.12.2010 so v višini 35,43 EUR, konec prejšnjega leta pa 5,15 EUR. 
 
Denarna sredstva na računih so izkazana 

     
Ime konta 31.12.2009  v EUR 31.12.2010  v EUR 2010/2009 
podračun – redna sredstva v višini 1.648,25 2.219,69 135 

prehodni konto 223,20 27,00 12 

Skupaj 1.871,45 2.246,69 120 
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Kratkoro čne terjatve:         
             
Ime konta 31.12.2009  v EUR 31.12.2010  v EUR       2010/2009 
kupci v državi 40.041,80 15.287,93 38 

 
 

Največji med njimi: 
 
STANJE KUPCEV NA DAN 31.12.2009    STANJE KUPCEV NA DAN 31.12.2010 
         
EUR      EUR   
         
40.041,80 100%     15.287,93 100%  

         
26.052,78  JZ KTRC   5.858,53  JZ KTRC 

1.835,66  VDC Golovec, Celje   1.835,66  VDC Golovec, Celje 
1.372,86  Ćatipi Ruždi   1.429,92  ISSA d.o.o. 
1.347,63  Maserstvo Rugole   1.113,35  Optika Rožič s.p. 

30.608,93 76 Skupaj 10.237,46 67 Skupaj 
9.432,87 24 Ostali    5.050,47 33 Ostali 

         
 
 
 
 
 
Kratkoro čne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta   

   
Ime konta 31.12.2009  v EUR 31.12.2010  v EUR 2010/2009 
Terjatve do Min.za obrambo-požarna taksa 512 558 109 

Terjatve do KS 4.816,49 5.909,82 123 

Terjatve do KTRC-najemnin 19.037,23 14.924,21         78 

Terjatev do ZZZS 416,33 89,82         22 

Skupaj 24.782,05 21.481,85 87 
 

 
 
 
Kratkoro čne terjatve iz financiranja 

  
Ime konta 31.12.2009  v EUR 31.12.2010  v EUR 2010/2009 
obresti december       4,11  0 

terjatve za vračilo DDV  36.618,78 1.327,10 4 

Skupaj 36.622,89 1.327,10 4 
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Druge kratkoročne terjatve: 

 
Ime konta 31.12.2009  v EUR 31.12.2010  v EUR   2010/2009 
Terjatev SEL 11.057,96 1.009,01 9 

Terjatev NUSZ 34.170,06 11.883,77 35 

Terjatev CEROZ  55.593,48 0 

Terj.taksa zaradi odlaganja odpadkov 1.381,38 0 0 

Skupaj 46.609,40 68.486,26 147 
 
 
 
 
 
Neplačani odhodki: 
 
Ime konta 31.12.2009  v EUR 31.12.2010  v EUR  2010/2009 
tekoči neplačani odhodki dobav.v državi 520.623,79 364.121,33 70 

neplačani odhodki OD zaposleni 24.744,58 22.785,30 92 

neplačani transferi JZ in JP  22.951,09 22.951,09 100 
Neplačani tekoči transferi 21.435,40 33.817,51 158 
deponija Unično  25.800,10 0 

drugi neplačani odhodki 4.324,70 3.535,66 82 

Skupaj 594.079,56 
 

473.010,99 80 

 

 
 
     

 Zaloge 
 
Druge zaloge: 

 
Ime konta 31.12.2009  v EUR 31.12.2010  v EUR 2010/2009 

Ostale zaloge namenjene prodaji 405.982,21 405.982,21 100 

Skupaj 405.982,21 405.982,21 100 
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 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 
 
Kratkoročne obveznosti do posrednih in neposrednih dobaviteljev na dan 31.12.2010 znašajo 407.355,37 EUR, 
na dan 31.12.2009 pa 578.034,29 EUR, od tega: 
- Kratkoročne obveznost do dobaviteljev na dan 31.12.2010 znašajo 265.852,67 EUR, na dan 31.12.2009 pa 

399.425,07 EUR. 
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine in države znašajo na dan 31.12.2010 

141.502,70 EUR, na dan 31.12.2009 pa 134.624,65 EUR. 
 

           
STANJE DOBAVITELJEV NA DAN 31.12.2009  STANJE DOBAVITELJEV NA DAN 31.12.2010 
           
EUR      EUR     
           
           
           
578.034,29 100%     407.355,37 100%    
           
66.373,07 12 JZ OŠ Marjana Nemca   32.131,83 11 CM Celje 
16.566,49 2 Izletnik  11.701,42 3 Izletnik 
11.832,00 2 Eurodesign Apače 13.390,00 4 Proplan  
10.789,63 2 Atlas oprema  30.720,40 10 Region  
73.093,35 16 JP Komunala Radeče  84.764,54 28 JP Komunala Radeče  
20.636,63 4 AGM Nemec 5.592,00 2 Elgo, elektroinštalacije  
27.560,00 5 Centring, Celje   4.000,00 2 Gradnje Špitalar 

  25.779,77        5 Rafael d.o.o.     80.533,13 27 JZ OŠ Marjana Nemca   
  21.986,07        4 CM Celje  3.564,00         1 Geostern   
  42.048,54        7 Savaprojekt     11.796,26        4 Vrtec Sevnica   
  28.381,46        5 Remont d.d.      23.201,07        8 Remont d.d.   
345.047,01 60 Skupaj    301.394,65 74 Skupaj   
           
232.987,28 40 Ostali    105.960,72 26 Ostali   

 
 
Kratkoro čne obveznosti iz poslovanja so obveznosti iz naslova: obveznosti za DDV na dan 31.12.2009 ni 
bilo, ker je bil poračunan vstopni DDV na dan 31.12.2010 pa je znašala obveznost 6.323,04 EUR.   
 
Kratkoro čne obveznosti iz naslova vračanja vlaganj v TT omrežje v letu 2009 13.926,69 EUR in v letu 2010 
2.950,02 EUR. 
 
 
Kratkoro čne obveznosti do posrednih upor. proračuna občine so na dan 31.12.2009 znašala 134.624,65 
EUR in na dan 31.12.2010 pa 141.502,70 EUR in so vključene pri obveznostih do dobaviteljev. 
 
Drugi neplačani odhodki  

 
 
Ime konta 31.12.2009  v EUR 31.12.2010  v EUR  2010/2009 
Obresti od dolg. kredita 888,72 0 0 

Obresti od kratk. kredita 54,89 0 0 
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Asfaltiranje dvorišča 0 0 0 

Skupaj 943,61 0 0 
 
 
Neplačani prihodki: 
 

Ime konta 31.12.2009  v EUR 31.12.2010  v EUR 2010/2009 
Neplačani prihodki  - požarna taksa 2.072,42 558 27 

Neplačani nedavčni prihodki 7.682,53 9.706,09 126 

Najemnina – stanovanja 19.037,23 14.924,21    78 

Taksa za odpadke 1.381,38 0    0 

Skupaj 30.173,56 25.188,30       83 
 
 
Pasivne časovne razmejitve so obveznosti iz naslova: 
 

Ime konta 31.12.2009  v EUR 31.12.2010  v EUR  2010/2009 
Kratkoročno odloženi prihodki - SEL 11.057,96 1.012,57            9 

Skupaj                      11.057,96 1.012,57 9 
 

Lastni viri in dolgoro čne obveznosti 
           
       Splošni sklad  
 

Ime konta 31.12.2009  v EUR 31.12.2010  v EUR 2010/2009 
za osnovna sredstva 6.567.912,83 7.587.752,74 116 

za finančne naložbe 118.252,77 118.236,68 100 

za sredstva dana v upravljanje 5.391.068,35 5.134.237,96 95 

splošni sklad za drugo               93.967,70 -17.403,22 -19 

Skupaj 12.171.201,65 12.822.824,
16 
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Ime konta 31.12.2009  v EUR 31.12.2010  v EUR   2010/2009 

Rezervni sklad 12.097,44 14.193,44 117 

Rezervni sklad – stanovanjski del 33.294,45 38.278,43 115 
Stanovanjski zakon prihodki 15.390,07 9.070,50        59 

Skupaj 60.781,96 61.542,37      101 

 

Izven bilančna evidenca 
 
Ime konta 31.12.2009  v EUR 31.12.2010 v EUR 2010/2009 
garancija OŠ Radeče        7.793,24 0 0 
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STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH OSNOVNIH SREDSTEV IN 
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV  
 
V letu 2010 smo  aktivirali nabavljena osnovna sredstva, obračunali smo predpisano amortizacijo in jo pokrili v 
breme sklada OS, likvidirali smo že odpisana OS. 
3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA 

ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 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. 
 
Občina Radeče je dne 1.10.2010 podpisala dodatek k pogodbi o nočnih depozitih, po katerem se 
sredstva iz podračunov občine prenašajo na poravnalni račun banke le v primeru, da znašajo nad 
176.000,00 EUR, ker je le v tem primeru zagotovljeno pokrivanje nastalih stroškov. Zaradi nizke 
obrestne mere so pri nizkih depozitih stroški višji od prihodkov. 
 
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 prora čunu 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). 
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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. 2010 znaša 
197,29 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. 2010 (v 
eurih) 
 
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Stanje  
Denar na računu EZRO 54.056,71 
Nočni depoziti  0,00 
Skupaj 54.056,71 
 
Valuta  ŠT.PODRAČUNA 

PU-JA 
Šifra PU  DATUM 

DOGODKA 
ZNESEK V VALUTI  

          
EUR 012990100003393 75990 31.12.2010 2.219,69 
EUR 012996030676707 67679 31.12.2010 22.031,36 
EUR 012996030712209 71226 31.12.2010 4.828,33 
EUR 012996030725692 72567 31.12.2010 5,73 
EUR 012996030923475 92347 31.12.2010 18.659,42 
EUR 012996450840937 84093 31.12.2010 88,65 
EUR 012996450841034 84107 31.12.2010 120,96 
EUR 012996450841131 84115 31.12.2010 1.856,03 
EUR 012996450841228 84123 31.12.2010 4.049,25 
EUR 012997777000008 02992 31.12.2010 197,29 
EUR 012998490193187 75990 31.12.2010 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 

 
_ 
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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. 2010 (v eurih) 
 

Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje 

1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine 6.114,89 

2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine 45.524,84 

3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) 51.639,73 eur 

4. Zakladniški podračun občine 2.219,69 eur 

5. EZRO (5. = 3. + 4.) 53.859,42 eur 
 
2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja  
ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.  
 
Stanje nezapadlih obveznosti znaša 0,00 eurov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za 
stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 0,0 eurov. 
 
Stanje nezapadlih terjatev znaša 32,26 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 32,26 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) 258,20 
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 

(tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim 
v sistem EZR) 60,91 

4029 Drugi operativni odhodki 
(tj. morebitni stroški)  

4050 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema 
EZR preteklega leta 261,71 

  
 Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema 
EZRO    -64,42 
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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. 2010 
(1) 

Stanje na dan 
31. 12. 2009 
(2) 

Sprememba stanja 
denarnih sredstev 
(3 = 1 – 2) 

Podračuni PU 51.639,73 eur 43.506,33 eur 8.133,40 eur 
ZP 2.219,69 eur 1.648,25 eur 571,44 eur 
EZRO 53.859,42 eur 45.154,58 eur 8.704,84 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  2009 in 2010 prikazuje Tabela 5.  
 
Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2009 in 2010 (v eurih) 
 

Leto Presežek upravljanja 
2009 261,71 eur 

2010 197,29 eur 
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V letu 2010 so bila vsem javnim zavodom, javnemu podjetju Komunala Radeče in GZ Radeče ter ostalim 
društvom nakazana potrebna sredstva za njihovo delovanje. 
 
 
Skratka, trditi je mogoče, da je Občini Radeče uspelo realizirati večino zadanih nalog, čeprav so bili cilji 
pogumno zastavljeni. 
 
Ob koncu je potrebno poudariti, da tolikšnega uspeha nikakor ne bi bilo mogoče doseči v tolikšni meri, v 
kolikor ne bi bilo dobrega sodelovanja v prvi vrsti med zaposlenimi v upravi, prav tako dobrega 
sodelovanja občinske uprave z organi občine, Občinskim svetom, predstavniki KS, člani občinskih 
odborov, komisij, nadzornim odborom in ostalimi institucijami javnega pomena ter z občani Radeč. 
 
 
 
Radeče, 28.02.2010 
 
 
 
Ašič Marta – finančnik II. 
 
 
Stopar Brigita – direktorica občinske uprave 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

       Župan Občine Radeče 
 
              Han Matjaž 

 
 
 
 
 


