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ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RADENCI ZA LETO 2015 
 
 
K A Z A L O   V S E B I N E 

 
A. PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE RADENCI ZA LETO 2015 
  

1. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2015 (priloga I.) 

- Bilanca prihodkov in odhodkov               

- Račun finančnih terjatev in naložb 

- Račun financiranja 
 

2. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2015 (priloga II.) 
- Realizacija finančnega načrta občinskih organov, občinske uprave in krajevnih skupnosti v 

primerjavi z veljavnim proračunom. 
 

3. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2015 (priloga III.) 
 

B. OBRAZLOŽITVE 
- Poslovno poročilo  

- Obrazložitev predloga zaključnega računa proračuna Občine Radenci za leto 2015;  

- Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna Občine Radenci za leto 2015;  

- Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2015;  

- Poročilo o opravljenih prerazporeditvah pravic porabe in porabi sredstev splošne 
proračunske rezervacije v letu 2015,  

- Obrazložitev realizacije posebnega dela proračuna z NRP 
 

C.   BILANCE STANJA 

- Občina Radenci – bilanca stanja na dan 31.12.2015 in računovodsko poročilo,          

- EZR Občine Radenci – bilanca stanja na dan 31.12.2015  in računovodsko poročilo;                       
- KS Radenci – bilanca stanja na dan 31.12.2015 in računovodsko poročilo;      
- KS Kapela – bilanca stanja na dan 31.12.2015 in računovodsko poročilo.            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  

1. Občinski svet Občine Radenci sprejema Zaključni račun proračuna Občine 

Radenci za leto 2015, z vsemi bilancami. 

2. Sredstva proračunske rezerve v višini 5,21 EUR se prenesejo kot sredstva 

rezerv v leto 2016. 
  



Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, št. 
46/2013, ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 -ZIPRS1415, 38/2014 - ZIPRS1415-A), 29. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08, 79/09 in 1/10, 
84/10-odl US in 40/12 - ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/11)  

je Občinski svet Občine Radenci  na svoji 10. redni seji, dne 24. 5. 2016 sprejel 

 

ZAKLJUČNI RAČUN  
PRORAČUNA OBČINE RADENCI ZA LETO 2015 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Radenci za leto 2015.  
 

2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Radenci za leto 2015 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 Radenci za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt 
razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih 
projektov ter o njihovi realizaciji v tem letu. 
Proračun Občine Radenci za leto 2015 je bil realiziran v naslednjih zneskih: 
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                                                                                                      

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 8.421.883 

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.743.905 

70 DAVČNI PRIHODKI 3.080.453 

700 Davek na dohodek in dobiček 2.556.797 

703 Davki na premoženje 335.007 

704 Domači davki na blago in storitve 188.649 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 663.452 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 540.436 

711 Takse in pristojbine 3.583 

712 Globe in druge denarne kazni 4.442 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 30.303 

714 Drugi nedavčni prihodki 84.688 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 47.966 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 47.966 

73 PREJETE DONACIJE 380 

730 Prejete donacije iz domačih virov 380 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 4.629.632 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.415.890 

741 Prejeta sredstva iz drž.proračuna iz sred.EU 3.213.742 

 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 7.906.839 

40 TEKOČI ODHODKI  1.632.053 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 215.129 

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost  33.563 

402 Izdatki za blago in storitve 920.193 

403 Plačilo domačih obresti 10.458 



409 Rezerve 452.710 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.857.411 

410 Subvencije 9.595 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.007.997 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 154.491 

413 Drugi tekoči domači transferi 685.328 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.290.058 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.290.058 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 127.317 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 53.674 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 73.643 

 
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (PRORAČUNSKI PRESEŽEK) (I.-II.) 515.044 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                                                                       

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV. - V.) 0 

C. RAČUN FINANCIRANJA                                                

 
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 

50 ZADOLŽEVANJE 0 

500 Domače zadolževanje 0 

 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 174.258 

55 ODPLAČILA  DOLGA 174.258 

550 Odplačila domačega dolga 174.258 

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 340.786 

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -174.258 

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) -515.044 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.PRETEKLEGA LETA 417.611 

 
3. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Radenci za leto 2015 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 4103-0001/2016 
Datum: 24.5.2016 
             
                                JANEZ RIHTARIČ 
          ŽUPAN OBČINE RADENCI 



-   Priloga I.  
SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2015 
  



ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE RADENCI ZA LETO 2015

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Rebalans
II. 2015

Veljav.
proračun

Realizcaija
2015

ZR 2015
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
2015

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 8.421.882,769.197.672,439.197.672,43 91,691,6

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.743.903,913.612.510,013.612.510,01 103,6103,6

70 DAVČNI PRIHODKI 3.080.452,343.032.926,003.032.926,00 101,6101,6

700 Davki na dohodek in dobiček 2.556.797,002.556.797,002.556.797,00 100,0100,0

7000 Dohodnina 2.556.797,002.556.797,002.556.797,00 100,0100,0

703 Davki na premoženje 335.006,44305.778,00305.778,00 109,6109,6

7030 Davki na nepremičnine 282.418,85272.458,00272.458,00 103,7103,7

7031 Davki na premičnine 420,37455,00455,00 92,492,4

7032 Davki na dediščine in darila 9.212,941.865,001.865,00 494,0494,0

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 42.954,2831.000,0031.000,00 138,6138,6

704 Domači davki na blago in storitve 188.648,90170.351,00170.351,00 110,7110,7

7044 Davki na posebne storitve 1.589,061.601,001.601,00 99,399,3

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 187.059,84168.750,00168.750,00 110,9110,9

71 NEDAVČNI PRIHODKI 663.451,57579.584,01579.584,01 114,5114,5

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 540.435,97473.380,00473.380,00 114,2114,2

7102 Prihodki od obresti 589,31500,00500,00 117,9117,9

7103 Prihodki od premoženja 539.846,66472.880,00472.880,00 114,2114,2

711 Takse in pristojbine 3.583,283.000,003.000,00 119,4119,4

7111 Upravne takse in pristojbine 3.583,283.000,003.000,00 119,4119,4

712 Globe in druge denarne kazni 4.442,244.000,004.000,00 111,1111,1

7120 Globe in druge denarne kazni 4.442,244.000,004.000,00 111,1111,1

Stran 1 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Rebalans
II. 2015

Veljav.
proračun

Realizcaija
2015

ZR 2015
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
2015

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 30.301,6129.400,0029.400,00 103,1103,1

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 30.301,6129.400,0029.400,00 103,1103,1

714 Drugi nedavčni prihodki 84.688,4769.804,0169.804,01 121,3121,3

7141 Drugi nedavčni prihodki 84.688,4769.804,0169.804,01 121,3121,3

72 KAPITALSKI PRIHODKI 47.966,1144.880,0044.880,00 106,9106,9

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 47.966,1144.880,0044.880,00 106,9106,9

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 0,002.000,002.000,00 0,00,0

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 47.966,1142.880,0042.880,00 111,9111,9

73 PREJETE DONACIJE 380,00260,00260,00 146,2146,2

730 Prejete donacije iz domačih virov 380,00260,00260,00 146,2146,2

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 380,00260,00260,00 146,2146,2

74 TRANSFERNI PRIHODKI 4.629.632,745.540.022,425.540.022,42 83,683,6

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.415.890,361.558.022,421.558.022,42 90,990,9

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.415.890,361.528.222,421.528.222,42 92,792,7

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 0,0029.800,0029.800,00 0,00,0

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 3.213.742,383.982.000,003.982.000,00 80,780,7

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 3.213.742,383.982.000,003.982.000,00 80,780,7

Stran 2 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Rebalans
II. 2015

Veljav.
proračun

Realizcaija
2015

ZR 2015
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
2015

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 7.906.839,069.427.869,719.427.869,71 83,983,9
40 TEKOČI ODHODKI 1.632.053,441.603.524,281.622.046,22 101,8100,6

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 215.129,02226.204,00226.204,00 95,195,1

4000 Plače in dodatki 194.587,03202.215,80202.180,00 96,296,2

4001 Regres za letni dopust 6.422,836.433,006.433,00 99,899,8

4002 Povračila in nadomestila 11.673,0512.477,6912.520,00 93,693,2

4003 Sredstva za delovno uspešnost 1.366,512.500,002.500,00 54,754,7

4004 Sredstva za nadurno delo 502,092.000,002.000,00 25,125,1

4009 Drugi izdatki zaposlenim 577,51577,51571,00 100,0101,1

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 33.562,7835.066,0035.066,00 95,795,7

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 18.286,7818.662,2718.600,00 98,098,3

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 14.435,2914.980,0014.980,00 96,496,4

4012 Prispevek za zaposlovanje 120,35141,00141,00 85,485,4

4013 Prispevek za starševsko varstvo 200,45225,00225,00 89,189,1

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 519,911.057,731.120,00 49,246,4

402 Izdatki za blago in storitve 920.193,251.054.504,281.070.776,22 87,385,9

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 99.367,91117.747,38118.025,46 84,484,2

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 108.925,83120.294,01122.740,00 90,688,8

4023 Prevozni stroški in storitve 3.096,913.660,003.660,00 84,684,6

4024 Izdatki za službena potovanja 1.723,213.000,003.000,00 57,457,4

4025 Tekoče vzdrževanje 443.359,68501.576,19512.934,62 88,486,4

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 14.138,7515.149,8115.496,25 93,391,2

4027 Kazni in odškodnine 238,00947,001.000,00 25,123,8

4029 Drugi operativni odhodki 249.342,96292.129,89293.919,89 85,484,8

403 Plačila domačih obresti 10.457,9711.000,0011.000,00 95,195,1

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 10.457,9711.000,0011.000,00 95,195,1

Stran 3 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Rebalans
II. 2015

Veljav.
proračun

Realizcaija
2015

ZR 2015
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
2015

409 Rezerve 452.710,42276.750,00279.000,00 163,6162,3

4090 Splošna proračunska rezervacija 0,000,005.000,00 ---0,0

4091 Proračunska rezerva 442.096,14266.750,00264.000,00 165,7167,5

4093 Sredstva za posebne namene 10.614,2810.000,0010.000,00 106,1106,1

41 TEKOČI TRANSFERI 1.857.410,411.893.150,081.913.021,86 98,197,1

410 Subvencije 9.595,1015.000,0015.000,00 64,064,0

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 9.595,1015.000,0015.000,00 64,064,0

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.007.997,191.016.438,121.025.826,62 99,298,3

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 6.000,006.000,006.000,00 100,0100,0

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 8.536,7310.000,0010.000,00 85,485,4

4117 Štipendije 3.315,503.500,003.500,00 94,794,7

4119 Drugi transferi posameznikom 990.144,96996.938,121.006.326,62 99,398,4

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 154.490,47156.612,49156.612,49 98,798,7

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 154.490,47156.612,49156.612,49 98,798,7

413 Drugi tekoči domači transferi 685.327,65705.099,47715.582,75 97,295,8

4130 Tekoči transferi občinam 38.362,9744.192,0044.192,00 86,886,8

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 48.229,2349.000,0049.000,00 98,498,4

4133 Tekoči transferi v javne zavode 598.236,86610.407,47620.890,75 98,096,4

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 498,591.500,001.500,00 33,233,2

Stran 4 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Rebalans
II. 2015

Veljav.
proračun

Realizcaija
2015

ZR 2015
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
2015

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.290.058,115.802.783,965.798.743,96 73,974,0

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.290.058,115.802.783,965.798.743,96 73,974,0

4202 Nakup opreme 12.649,5512.130,2512.514,25 104,3101,1

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,000,00400,00 ---0,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.938.375,664.929.242,724.929.242,72 79,979,9

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 148.200,67599.142,82594.018,82 24,725,0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 38.151,0047.980,0047.980,00 79,579,5

4207 Nakup nematerialnega premoženja 0,000,00300,00 ---0,0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 152.681,23214.288,17214.288,17 71,371,3

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 127.317,10128.411,3994.057,67 99,2135,4

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 53.674,0053.950,0053.950,00 99,599,5

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 53.674,0053.950,0053.950,00 99,599,5

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 73.643,1074.461,3940.107,67 98,9183,6

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 73.643,1074.461,3940.107,67 98,9183,6

Stran 5 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Rebalans
II. 2015

Veljav.
proračun

Realizcaija
2015

ZR 2015
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
2015

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK     (PRORAČUNSKI PRIMANJKL
     (I. - II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-230.197,28 515.043,70-230.197,28 ------

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
     (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)   (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

-219.697,28 524.912,36-219.697,28 ------

III/2. TEKOČI PRESEŽEK   (PRIMANJKLJAJ)
     (70 + 71) - (40 + 41)  (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

115.835,65 254.440,0677.441,93 219,7328,6

Stran 6 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Rebalans
II. 2015

Veljav.
proračun

Realizcaija
2015

ZR 2015
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
2015

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0,000,000,00 ------
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,000,000,00 ------

750 Prejeta vračila danih posojil 0,000,000,00 ------

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,000,000,00 ------

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

0,00 0,000,00 ------

Stran 7 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

C. RAČUN FINANCIRANJA

Rebalans
II. 2015

Veljav.
proračun

Realizcaija
2015

ZR 2015
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
2015

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0,000,000,00 ------
50 ZADOLŽEVANJE 0,000,000,00 ------

500 Domače zadolževanje 0,000,000,00 ------

5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije 0,000,000,00 ------

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 174.257,68174.258,00174.258,00 100,0100,0
55 ODPLAČILA DOLGA 174.257,68174.258,00174.258,00 100,0100,0

550 Odplačila domačega dolga 174.257,68174.258,00174.258,00 100,0100,0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 174.257,68174.258,00174.258,00 100,0100,0

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-
II.-V.-VIII.)

-404.455,28 340.786,02-404.455,28 ------

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -174.258,00 -174.257,68-174.258,00 100,0100,0

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 230.197,28 -515.043,70230.197,28 ------

417.611,41XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 417.611,41417.611,41

Stran 8 od 8



Priloga II.  
POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2015 
  



II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE RADENCI ZA LETO 2015

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

100 - OBČINSKI SVET

Rebalans

II. 2015

Veljav.

proračun

2015

Realizcaija

2015

ZR 2015

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

100 OBČINSKI SVET 85.422,8087.629,2887.629,28 97,5 97,5

64.457,2201 POLITIČNI SISTEM 65.423,5265.423,52 98,5 98,5

64.457,220101 Politični sistem 65.423,5265.423,52 98,5 98,5

47.273,3901019001 Dejavnost občinskega sveta 48.239,6948.239,69 98,0 98,0

31.712,1101002 Nagrade za delo v OS, odborih in komisijah 33.000,0033.000,00 96,1 96,1
31.712,11402 Izdatki za blago in storitve 33.000,0033.000,00 96,1 96,1

9.381,5901003 Stroški sej občinskega sveta 9.060,009.060,00 103,6 103,6
3.092,29402 Izdatki za blago in storitve 2.760,002.760,00 112,0 112,0

6.289,30420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.300,006.300,00 99,8 99,8

6.179,6901004 Financiranje političnih strank 6.179,696.179,69 100,0 100,0
6.179,69412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.179,696.179,69 100,0 100,0

17.183,8301019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 17.183,8317.183,83 100,0 100,0

16.660,1501005 Stroški lokalnih volitev 16.660,1516.660,15 100,0 100,0
16.660,15402 Izdatki za blago in storitve 16.660,1516.660,15 100,0 100,0

523,6801051 Povrnitev stroškov volilne kampanje 523,68523,68 100,0 100,0
523,68412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 523,68523,68 100,0 100,0

Stran: 1 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

100 - OBČINSKI SVET

Rebalans

II. 2015

Veljav.

proračun

2015

Realizcaija

2015

ZR 2015

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

19.094,8504 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 20.305,7620.305,76 94,0 94,0

19.094,850403 Druge skupne administrativne službe 20.305,7620.305,76 94,0 94,0

8.789,0904039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 10.000,0010.000,00 87,9 87,9

3.876,1901007 Objave občinskih predpisov 5.000,005.000,00 77,5 77,5
3.876,19402 Izdatki za blago in storitve 5.000,005.000,00 77,5 77,5

4.912,9001022 Občinski informator 5.000,005.000,00 98,3 98,3
4.912,90402 Izdatki za blago in storitve 5.000,005.000,00 98,3 98,3

10.305,7604039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 10.305,7610.305,76 100,0 100,0

3.704,4601008 Občinski praznik 3.704,463.704,46 100,0 100,0
3.704,46402 Izdatki za blago in storitve 3.704,463.704,46 100,0 100,0

4.779,1601009 Novoletno praznovanje 4.779,164.779,16 100,0 100,0
4.779,16413 Drugi tekoči domači transferi 4.779,164.779,16 100,0 100,0

1.822,1401019 Dan Samostojnosti 1.822,141.822,14 100,0 100,0
1.822,14402 Izdatki za blago in storitve 1.822,141.822,14 100,0 100,0

1.870,7306 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.900,001.900,00 98,5 98,5

1.870,730602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 1.900,001.900,00 98,5 98,5

1.870,7306029002 Delovanje zvez občin 1.900,001.900,00 98,5 98,5

1.870,7301015 Članstvo v skupnosti občin 1.900,001.900,00 98,5 98,5
1.870,73402 Izdatki za blago in storitve 1.900,001.900,00 98,5 98,5

Stran: 2 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

200 - NADZORNI ODBOR

Rebalans

II. 2015

Veljav.

proračun

2015

Realizcaija

2015

ZR 2015

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

200 NADZORNI ODBOR 1.562,424.500,004.500,00 34,7 34,7

1.562,4202 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.500,004.500,00 34,7 34,7

1.562,420203 Fiskalni nadzor 4.500,004.500,00 34,7 34,7

1.562,4202039001 Dejavnost nadzornega odbora 4.500,004.500,00 34,7 34,7

1.562,4202001 Nagrade za delo v nadzornem odboru 4.500,004.500,00 34,7 34,7
1.562,42402 Izdatki za blago in storitve 4.500,004.500,00 34,7 34,7

Stran: 3 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

300 - ŽUPAN

Rebalans

II. 2015

Veljav.

proračun

2015

Realizcaija

2015

ZR 2015

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

300 ŽUPAN 54.345,2864.260,0064.260,00 84,6 84,6

32.556,9201 POLITIČNI SISTEM 37.260,0037.260,00 87,4 87,4

32.556,920101 Politični sistem 37.260,0037.260,00 87,4 87,4

32.556,9201019003 Dejavnost župana in podžupanov 37.260,0037.260,00 87,4 87,4

19.966,2003001 Nagrada za nepoklicno funkcijo župana 20.100,0020.100,00 99,3 99,3
19.966,20402 Izdatki za blago in storitve 20.100,0020.100,00 99,3 99,3

8.753,1203002 Nagrada za nepoklicno funkcijo podžupanov 8.760,008.760,00 99,9 99,9
8.753,12402 Izdatki za blago in storitve 8.760,008.760,00 99,9 99,9

2.796,5903005 Stroški reprezentance 5.000,005.000,00 55,9 55,9
2.796,59402 Izdatki za blago in storitve 5.000,005.000,00 55,9 55,9

264,9103008 Druga povračila za delo župana in podžupana 700,00700,00 37,8 37,8
264,91402 Izdatki za blago in storitve 700,00700,00 37,8 37,8

776,1003009 Oglaševanje in odnosi z javnostjo 2.700,002.700,00 28,7 28,7
776,10402 Izdatki za blago in storitve 2.700,002.700,00 28,7 28,7

21.788,3604 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 27.000,0027.000,00 80,7 80,7

21.788,360403 Druge skupne administrativne službe 27.000,0027.000,00 80,7 80,7

17.790,3604039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 22.500,0022.500,00 79,1 79,1

9.471,3601024 Stroški drugih prireditev in protokolarnih dogodkov 13.000,0013.000,00 72,9 72,9
9.471,36402 Izdatki za blago in storitve 13.000,0013.000,00 72,9 72,9

4.507,0003006 Pokroviteljstvo župana 5.000,005.000,00 90,1 90,1
4.507,00402 Izdatki za blago in storitve 5.000,005.000,00 90,1 90,1

3.812,0003010 Simbolične nagrade zaslužnim in uspešnim občanom 4.500,004.500,00 84,7 84,7
3.812,00411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.500,004.500,00 84,7 84,7

Stran: 4 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

300 - ŽUPAN

Rebalans

II. 2015

Veljav.

proračun

2015

Realizcaija

2015

ZR 2015

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

3.998,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 4.500,004.500,00 88,8 88,8

3.998,0003007 Notranji nadzor proračuna 4.500,004.500,00 88,8 88,8
3.998,00402 Izdatki za blago in storitve 4.500,004.500,00 88,8 88,8

Stran: 5 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

400 - OBČINSKA UPRAVA

Rebalans

II. 2015

Veljav.

proračun

2015

Realizcaija

2015

ZR 2015

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

400 OBČINSKA UPRAVA 7.687.984,829.156.470,439.156.470,43 84,0 84,0

629,3302 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 900,00900,00 69,9 69,9

629,330202 Urejanje na področju fiskalne politike 900,00900,00 69,9 69,9

629,3302029001 Urejanje na področju fiskalne politike 900,00900,00 69,9 69,9

629,3304003 Stroški bank in plačilnega prometa 900,00900,00 69,9 69,9
629,33402 Izdatki za blago in storitve 900,00900,00 69,9 69,9

25.350,8604 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 34.488,2534.488,25 73,5 73,5

25.350,860403 Druge skupne administrativne službe 34.488,2534.488,25 73,5 73,5

2.500,0004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 5.984,426.500,00 38,5 41,8

0,0004005 Objave, razpisi in oglaševanje 2.984,423.500,00 0,0 0,0
0,00402 Izdatki za blago in storitve 2.984,423.500,00 0,0 0,0

2.500,0004019 Spletna stran občine Radenci 3.000,003.000,00 83,3 83,3
2.500,00402 Izdatki za blago in storitve 3.000,003.000,00 83,3 83,3

1.084,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.084,001.084,00 100,0 100,0

1.084,0001016 Kulturni praznik 1.084,001.084,00 100,0 100,0
1.084,00402 Izdatki za blago in storitve 1.084,001.084,00 100,0 100,0

21.766,8604039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 27.419,8326.904,25 80,9 79,4

7.423,5704000 Vzdrževanje objektov v lasti občine 7.399,836.884,25 107,8 100,3
6.559,32402 Izdatki za blago in storitve 6.535,586.020,00 109,0 100,4

864,25420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 864,25864,25 100,0 100,0

6.687,8804126 Zavarovalne premije 7.400,007.400,00 90,4 90,4
6.687,88402 Izdatki za blago in storitve 7.400,007.400,00 90,4 90,4

Stran: 6 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

400 - OBČINSKA UPRAVA

Rebalans

II. 2015

Veljav.

proračun

2015

Realizcaija

2015

ZR 2015

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

7.655,4104810 Vzdrž.večnamenske stavbe - Radgonska c.2 12.620,0012.620,00 60,7 60,7
7.655,41402 Izdatki za blago in storitve 12.620,0012.620,00 60,7 60,7

398.817,1606 LOKALNA SAMOUPRAVA 439.737,92439.737,92 90,7 90,7

585,920601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 585,92585,92 100,0 100,0

585,9206019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 585,92585,92 100,0 100,0

585,9204009 Delovanje RRA Mura 585,92585,92 100,0 100,0
585,92402 Izdatki za blago in storitve 585,92585,92 100,0 100,0

1.223,050602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 1.240,001.240,00 98,6 98,6

1.223,0506029001 Delovanje ožjih delov občin 1.240,001.240,00 98,6 98,6

1.223,0504024 Stroški prostorov za društva in KS 1.240,001.240,00 98,6 98,6
1.223,05402 Izdatki za blago in storitve 1.240,001.240,00 98,6 98,6

397.008,190603 Dejavnost občinske uprave 437.912,00437.912,00 90,7 90,7

278.788,4606039001 Administracija občinske uprave 301.442,00301.442,00 92,5 92,5

6.637,0004006 Stroški notarjev, odvetnikov, sodni stroški 7.000,007.000,00 94,8 94,8
6.637,00402 Izdatki za blago in storitve 7.000,007.000,00 94,8 94,8

36.062,6804007 Plače in drugi izdatki direktorice OU 36.063,0036.050,00 100,0 100,0
36.062,68400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 36.063,0036.050,00 100,0 100,0

5.665,1504008 Prispevki delodajalca iz plač direktorice OU 5.668,025.616,00 100,9 100,0
5.665,15401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 5.668,025.616,00 100,9 100,0

142.972,8404010 Plače in drugi izdatki zaposlenim v občinski upravi 152.841,00152.854,00 93,5 93,5
142.972,84400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 152.841,00152.854,00 93,5 93,5

21.697,8704011 Prispevki delodajalca in davek iz plač 23.077,9823.130,00 93,8 94,0
21.697,87401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 23.077,9823.130,00 93,8 94,0

Stran: 7 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

400 - OBČINSKA UPRAVA

Rebalans

II. 2015

Veljav.

proračun

2015

Realizcaija

2015

ZR 2015

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

1.981,6804012 Varstvo pri delu OU 2.000,002.000,00 99,1 99,1
1.981,68402 Izdatki za blago in storitve 2.000,002.000,00 99,1 99,1

25.408,2704013 Izdatki za blago in storitve za delo v upravi 30.600,0030.600,00 83,0 83,0
25.408,27402 Izdatki za blago in storitve 30.600,0030.600,00 83,0 83,0

38.362,9704032 Skupni medobč. inšpektorat 44.192,0044.192,00 86,8 86,8
38.362,97413 Drugi tekoči domači transferi 44.192,0044.192,00 86,8 86,8

118.219,7306039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 136.470,00136.470,00 86,6 86,6

8.727,9404014 Stroški tekočega vzdrževanja prostorov uprave 13.894,0011.210,00 77,9 62,8
8.727,94402 Izdatki za blago in storitve 13.894,0011.210,00 77,9 62,8

2.290,9604015 Stroški občinskega avtomobila 2.860,002.860,00 80,1 80,1
2.290,96402 Izdatki za blago in storitve 2.860,002.860,00 80,1 80,1

18.141,5604016 Vzdrževanje in nakup opreme v upravi 19.716,0022.400,00 81,0 92,0
16.325,56402 Izdatki za blago in storitve 17.900,0019.500,00 83,7 91,2

1.816,00420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.816,002.900,00 62,6 100,0

89.059,2704903 Stroški sodb 100.000,00100.000,00 89,1 89,1
89.059,27402 Izdatki za blago in storitve 100.000,00100.000,00 89,1 89,1

93.989,5807 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 94.445,0094.445,00 99,5 99,5

93.989,580703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 94.445,0094.445,00 99,5 99,5

5.855,5807039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 6.035,006.035,00 97,0 97,0

4.638,9604021 Zaščita in reševanje - civilna zaščita 4.635,004.635,00 100,1 100,1
1.488,96402 Izdatki za blago in storitve 1.485,001.485,00 100,3 100,3

3.150,00420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.150,003.150,00 100,0 100,0

316,6204023 Vzdrževanje zaklonišča 500,00500,00 63,3 63,3
316,62402 Izdatki za blago in storitve 500,00500,00 63,3 63,3

Stran: 8 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

400 - OBČINSKA UPRAVA

Rebalans

II. 2015

Veljav.

proračun

2015

Realizcaija

2015

ZR 2015

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

900,0004258 Sofinanciranje ureditve prostorov za radioamatere 900,00900,00 100,0 100,0
900,00431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 900,00900,00 100,0 100,0

88.134,0007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 88.410,0088.410,00 99,7 99,7

31.860,0004025 Redna dejavnost gasilskih društev 31.860,0031.860,00 100,0 100,0
31.860,00412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 31.860,0031.860,00 100,0 100,0

7.774,0004026 Požarna taksa 8.050,008.050,00 96,6 96,6
7.774,00431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 8.050,008.050,00 96,6 96,6

3.500,0004027 Redna dejavnost gasilske zveze 3.500,003.500,00 100,0 100,0
3.500,00412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.500,003.500,00 100,0 100,0

5.000,0004028 Sofinan.ureditve gasilskih domov 5.000,005.000,00 100,0 100,0
5.000,00431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 5.000,005.000,00 100,0 100,0

40.000,0004029 Sofinanciranje nakupa gasilske opreme za društva 40.000,0040.000,00 100,0 100,0
40.000,00431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 40.000,0040.000,00 100,0 100,0

1.620,2908 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.900,001.900,00 85,3 85,3

1.620,290802 Policijska in kriminalistična dejavnost 1.900,001.900,00 85,3 85,3

1.620,2908029001 Prometna varnost 1.900,001.900,00 85,3 85,3

1.620,2904033 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 1.700,001.700,00 95,3 95,3
1.620,29402 Izdatki za blago in storitve 1.700,001.700,00 95,3 95,3

0,0004196 Izdelava "Celostne prometne strategije" 200,00200,00 0,0 0,0
0,00402 Izdatki za blago in storitve 200,00200,00 0,0 0,0

Stran: 9 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

400 - OBČINSKA UPRAVA

Rebalans

II. 2015

Veljav.

proračun

2015

Realizcaija

2015

ZR 2015

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

59.355,3310 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 61.120,0061.120,00 97,1 97,1

59.355,331003 Aktivna politika zaposlovanja 61.120,0061.120,00 97,1 97,1

59.355,3310039001 Povečanje zaposljivosti 61.120,0061.120,00 97,1 97,1

17.062,0704035 Javna dela v javnih zavodih 17.500,0017.500,00 97,5 97,5
17.062,07413 Drugi tekoči domači transferi 17.500,0017.500,00 97,5 97,5

42.293,2604242 Plače javnih delavcev (občina) 43.620,0043.620,00 97,0 97,0
36.093,50400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 37.300,0037.300,00 96,8 96,8

6.199,76401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 6.320,006.320,00 98,1 98,1

24.368,4511 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 32.234,0832.234,08 75,6 75,6

11.549,441102 Program reforme kmetijstva in živilstva 18.714,3418.714,34 61,7 61,7

11.549,4411029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 16.954,3416.954,34 68,1 68,1

11.549,4404050 Kmetijski program 16.954,3416.954,34 68,1 68,1
1.954,34402 Izdatki za blago in storitve 1.954,341.954,34 100,0 100,0

9.595,10410 Subvencije 15.000,0015.000,00 64,0 64,0

0,0011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 1.760,001.760,00 0,0 0,0

0,0004048 Akcijska skupina LAS Prlekija 1.760,001.760,00 0,0 0,0
0,00402 Izdatki za blago in storitve 1.760,001.760,00 0,0 0,0

3.346,621103 Splošne storitve v kmetijstvu 4.050,004.050,00 82,6 82,6

3.346,6211039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4.050,004.050,00 82,6 82,6

3.346,6204051 Oskrba potepuških in zapuščenih živali 4.050,004.050,00 82,6 82,6
2.296,62402 Izdatki za blago in storitve 2.950,002.950,00 77,9 77,9

1.050,00412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.100,001.100,00 95,5 95,5
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9.472,391104 Gozdarstvo 9.469,749.469,74 100,0 100,0

9.472,3911049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 9.469,749.469,74 100,0 100,0

825,1204045 Gospodarjenje z divjadjo 825,12825,12 100,0 100,0
825,12412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 825,12825,12 100,0 100,0

8.647,2704052 Vzdrževanje gozdnih cest 8.644,628.644,62 100,0 100,0
8.647,27402 Izdatki za blago in storitve 8.644,628.644,62 100,0 100,0

517.029,7513 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 545.218,00542.968,00 95,2 94,8

467.043,431302 Cestni promet in infrastruktura 495.157,00492.907,00 94,8 94,3

360.766,9313029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 386.385,00381.805,00 94,5 93,4

414,8004056 Tekoče vzdrževanje prometne in neprometne signalizacije 5.200,005.200,00 8,0 8,0
414,80402 Izdatki za blago in storitve 5.200,005.200,00 8,0 8,0

105.194,1404057 Zimska služba na občinskih cestah 105.195,00116.500,00 90,3 100,0
105.194,14402 Izdatki za blago in storitve 105.195,00116.500,00 90,3 100,0

17.491,2604059 Vzdrževanje javnih površin - javna snaga 28.681,0030.000,00 58,3 61,0
17.491,26402 Izdatki za blago in storitve 28.681,0030.000,00 58,3 61,0

2.829,5004060 Park Radenci - vzdrževanje in obeležja 2.830,005.000,00 56,6 100,0
2.829,50402 Izdatki za blago in storitve 2.830,005.000,00 56,6 100,0

212.519,1304247 Vzdrževanje občinskih cest 212.050,00214.800,00 98,9 100,2
212.519,13402 Izdatki za blago in storitve 212.050,00214.800,00 98,9 100,2

22.318,1004321 Pločnik na Kapelski cesti z javno razsvetljavo 22.429,00305,00 --- 99,5
22.318,10420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 22.429,00305,00 --- 99,5

0,0004322 Ureditev hodnika za pešce "Kapela-Radenci" 10.000,0010.000,00 0,0 0,0
0,00420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 10.000,0010.000,00 0,0 0,0
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7.256,5613029003 Urejanje cestnega prometa 8.000,008.000,00 90,7 90,7

7.256,5604264 Nadstreški na avtobusnih postajališčih 8.000,008.000,00 90,7 90,7
7.256,56420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 8.000,008.000,00 90,7 90,7

99.019,9413029004 Cestna razsvetljava 100.772,00103.102,00 96,0 98,3

65.038,9404070 Električna energija za javno razsvetljavo 65.772,0068.102,00 95,5 98,9
65.038,94402 Izdatki za blago in storitve 65.772,0068.102,00 95,5 98,9

9.724,6504071 Vzdrževanje javne razsvetljave 10.000,0010.000,00 97,3 97,3
9.724,65402 Izdatki za blago in storitve 10.000,0010.000,00 97,3 97,3

24.256,3504219 Javna razsvetljava - obnova 25.000,0025.000,00 97,0 97,0
24.256,35420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 25.000,0025.000,00 97,0 97,0

49.986,321306 Telekomunikacije in pošta 50.061,0050.061,00 99,9 99,9

49.986,3213069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 50.061,0050.061,00 99,9 99,9

49.986,3204307 Odprto širokopas.omrežje elek.komunikacij v občini Radenci-sive lise 50.061,0050.061,00 99,9 99,9
61,00402 Izdatki za blago in storitve 61,0061,00 100,0 100,0

49.925,32420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 50.000,0050.000,00 99,9 99,9

142.883,2214 GOSPODARSTVO 152.710,00152.710,00 93,6 93,6

0,001402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 7.000,007.000,00 0,0 0,0

0,0014029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 7.000,007.000,00 0,0 0,0

0,0004075 Razvoj drobnega gospodarstva 7.000,007.000,00 0,0 0,0
0,00402 Izdatki za blago in storitve 7.000,007.000,00 0,0 0,0
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142.883,221403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 145.710,00145.710,00 98,1 98,1

22.350,0014039001 Promocija občine 23.000,0023.000,00 97,2 97,2

22.350,0004077 Turistične prireditve, promocija in delovanje društev 23.000,0023.000,00 97,2 97,2
500,00402 Izdatki za blago in storitve 500,00500,00 100,0 100,0

21.850,00412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 22.500,0022.500,00 97,1 97,1

120.533,2214039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 122.710,00122.710,00 98,2 98,2

120.533,2204080 Javni zavod za turizem in šport Radenci 122.710,00122.710,00 98,2 98,2
116.533,22413 Drugi tekoči domači transferi 118.710,00118.710,00 98,2 98,2

4.000,00432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4.000,004.000,00 100,0 100,0

100.553,1915 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 331.165,48331.165,48 30,4 30,4

14.263,101501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 14.084,0014.084,00 101,3 101,3

14.263,1015019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 14.084,0014.084,00 101,3 101,3

2.440,0004248 Javno podjetje PRLEKIJA - delovanje 2.440,002.440,00 100,0 100,0
2.440,00402 Izdatki za blago in storitve 2.440,002.440,00 100,0 100,0

11.823,1004265 Priprava tehnične dokumentacije (razpisi RS in EU, drugi razpisi) 11.644,0011.644,00 101,5 101,5
11.823,10420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 11.644,0011.644,00 101,5 101,5

86.290,091502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 317.081,48317.081,48 27,2 27,2

22.964,1115029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 24.510,0024.510,00 93,7 93,7

2.401,7404085 Izgradnja CERO Puconci - sofinanciranje 3.000,003.000,00 80,1 80,1
2.401,74420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.000,003.000,00 80,1 80,1

9.948,0904088 Sanacija odlagališča Hrastje Mota 11.510,0011.510,00 86,4 86,4
9.948,09402 Izdatki za blago in storitve 11.510,0011.510,00 86,4 86,4

10.614,2804885 CERO PUCONCI - PRORAČUNSKI SKLAD 10.000,0010.000,00 106,1 106,1
10.614,28409 Rezerve 10.000,0010.000,00 106,1 106,1
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63.325,9815029002 Ravnanje z odpadno vodo 292.571,48292.571,48 21,6 21,6

28.697,1304400 Subvencioniranje cene omrežnine(kanalizacija) 28.800,0028.800,00 99,6 99,6
28.697,13411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 28.800,0028.800,00 99,6 99,6

14.066,8504824 Kanaliz.sistem-invest.vzdrževanje(iz omrežnine) 241.209,48241.209,48 5,8 5,8
14.066,85420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 241.209,48241.209,48 5,8 5,8

20.562,0004827 MALE ČISTILNE NAPRAVE - sofinanciranje 22.562,0022.562,00 91,1 91,1
18.000,00411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 20.000,0020.000,00 90,0 90,0

2.562,00420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.562,002.562,00 100,0 100,0

4.303.315,0516 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.595.199,195.595.199,19 76,9 76,9

35.935,801602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 69.950,0069.950,00 51,4 51,4

0,0016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 1.000,001.000,00 0,0 0,0

0,0004123 Nadomestila (služnostne in stavbne pravice) 1.000,001.000,00 0,0 0,0
0,00402 Izdatki za blago in storitve 1.000,001.000,00 0,0 0,0

35.935,8016029003 Prostorsko načrtovanje 68.950,0068.950,00 52,1 52,1

35.935,8004102 Občinski prostorski akti 68.950,0068.950,00 52,1 52,1
375,76402 Izdatki za blago in storitve 2.300,002.300,00 16,3 16,3

35.560,04420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 66.650,0066.650,00 53,4 53,4

4.201.931,901603 Komunalna dejavnost 5.445.519,195.445.519,19 77,2 77,2

4.195.943,2516039001 Oskrba z vodo 5.403.019,195.403.019,19 77,7 77,7

220,0504105 Analize vode 221,00400,00 55,0 99,6
220,05402 Izdatki za blago in storitve 221,00400,00 55,0 99,6

3.718,1804106 Oskrba z vodo 3.659,003.480,00 106,8 101,6
3.718,18402 Izdatki za blago in storitve 3.659,003.480,00 106,8 101,6
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88.530,5504401 Subvencioniranje cene omrežnine(vodovod.omrežje) 88.269,0088.000,00 100,6 100,3
88.530,55411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 88.269,0088.000,00 100,6 100,3

43.730,4204402 Subvencioniranje cene vode 43.731,0044.000,00 99,4 100,0
43.730,42411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 43.731,0044.000,00 99,4 100,0

3.936.739,7504822 Vodovodni sistem C - kohezija 4.927.323,754.927.323,75 79,9 79,9
15.374,12402 Izdatki za blago in storitve 23.668,8623.668,86 65,0 65,0

3.921.365,63420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.903.654,894.903.654,89 80,0 80,0

10.038,0004825 Vodovod - navezava VV Hr.V.-graba na javno vod.omrežje 11.856,0011.856,00 84,7 84,7
890,50402 Izdatki za blago in storitve 1.600,001.600,00 55,7 55,7

9.147,50420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 10.256,0010.256,00 89,2 89,2

76.816,2004830 Investic.vzdrževanje vodovod.omrežja(iz omrežnine) 291.809,34291.809,34 26,3 26,3
76.816,20420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 291.809,34291.809,34 26,3 26,3

36.150,1004906 Vodna povračila -vodov.sistem Radenci 36.150,1036.150,10 100,0 100,0
36.150,10402 Izdatki za blago in storitve 36.150,1036.150,10 100,0 100,0

0,0016039003 Objekti za rekreacijo 22.500,0022.500,00 0,0 0,0

0,0004901 Parkovno - bazenski kompleks Radenci 22.500,0022.500,00 0,0 0,0
0,00420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 22.500,0022.500,00 0,0 0,0

5.988,6516039005 Druge komunalne dejavnosti 20.000,0020.000,00 29,9 29,9

5.988,6504262 Kanalizacijski in vodovodni priključki (iz komun.prisp.) 20.000,0020.000,00 29,9 29,9
5.988,65402 Izdatki za blago in storitve 20.000,0020.000,00 29,9 29,9

18.565,871605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 18.750,0018.750,00 99,0 99,0

18.565,8716059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 18.750,0018.750,00 99,0 99,0

18.565,8704115 Vzdrževanje in upravljanje stanovanj 18.750,0018.750,00 99,0 99,0
18.565,87402 Izdatki za blago in storitve 18.750,0018.750,00 99,0 99,0
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46.881,481606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 60.980,0060.980,00 76,9 76,9

8.730,4816069001 Urejanje občinskih zemljišč 13.000,0013.000,00 67,2 67,2

8.730,4804122 Cenitve in geodetske odmere 13.000,0013.000,00 67,2 67,2
8.730,48402 Izdatki za blago in storitve 13.000,0013.000,00 67,2 67,2

38.151,0016069002 Nakup zemljišč 47.980,0047.980,00 79,5 79,5

38.151,0004125 Nakupi zemljišč 47.980,0047.980,00 79,5 79,5
38.151,00420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 47.980,0047.980,00 79,5 79,5

63.104,5217 ZDRAVSTVENO VARSTVO 67.000,0067.000,00 94,2 94,2

12.875,391706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 14.000,0014.000,00 92,0 92,0

12.875,3917069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 14.000,0014.000,00 92,0 92,0

12.875,3904276 Subvencioniranje kopalne karte za občane 14.000,0014.000,00 92,0 92,0
12.875,39411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 14.000,0014.000,00 92,0 92,0

50.229,131707 Drugi programi na področju zdravstva 53.000,0053.000,00 94,8 94,8

48.229,2317079001 Nujno zdravstveno varstvo 49.000,0049.000,00 98,4 98,4

48.229,2304132 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 49.000,0049.000,00 98,4 98,4
48.229,23413 Drugi tekoči domači transferi 49.000,0049.000,00 98,4 98,4

1.999,9017079002 Mrliško ogledna služba 4.000,004.000,00 50,0 50,0

1.999,9004134 Mrliško ogledna služba 4.000,004.000,00 50,0 50,0
1.999,90413 Drugi tekoči domači transferi 4.000,004.000,00 50,0 50,0
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155.292,2918 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 160.187,51160.187,51 96,9 96,9

5.900,001802 Ohranjanje kulturne dediščine 5.900,005.900,00 100,0 100,0

5.900,0018029001 Nepremična kulturna dediščina 5.900,005.900,00 100,0 100,0

5.900,0004136 Obnova sakralnih spomenikov 5.900,005.900,00 100,0 100,0
5.900,00412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.900,005.900,00 100,0 100,0

53.188,031803 Programi v kulturi 56.188,2656.188,26 94,7 94,7

39.284,0818039001 Knjižničarstvo in založništvo 41.208,2641.208,26 95,3 95,3

39.284,0804138 Knjižnica Gornja Radgona 41.208,2641.208,26 95,3 95,3
25.991,59413 Drugi tekoči domači transferi 27.100,5927.100,59 95,9 95,9

13.292,49432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 14.107,6714.107,67 94,2 94,2

13.903,9518039003 Ljubiteljska kultura 14.980,0014.980,00 92,8 92,8

11.373,0004145 Dejavnost kulturnih društev 12.000,0012.000,00 94,8 94,8
11.373,00412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.000,0012.000,00 94,8 94,8

2.530,9504146 OI JSKD G. Radgona 2.980,002.980,00 84,9 84,9
2.530,95413 Drugi tekoči domači transferi 2.980,002.980,00 84,9 84,9

8.900,431804 Podpora posebnim skupinam 9.000,009.000,00 98,9 98,9

8.900,4318049004 Programi drugih posebnih skupin 9.000,009.000,00 98,9 98,9

8.900,4304150 Podpora drugim društvom 9.000,009.000,00 98,9 98,9
8.900,43412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.000,009.000,00 98,9 98,9

87.303,831805 Šport in prostočasne aktivnosti 89.099,2589.099,25 98,0 98,0

87.303,8318059001 Programi športa 89.099,2589.099,25 98,0 98,0

3.134,3004155 Šport - ostalo 3.140,253.140,25 99,8 99,8
3.134,30402 Izdatki za blago in storitve 3.140,253.140,25 99,8 99,8
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35.979,5304156 Šport v društvih 36.500,0036.500,00 98,6 98,6
35.979,53412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 36.500,0036.500,00 98,6 98,6

48.190,0004501 Sanacija akustike v večnamenski športni dvorani 49.459,0049.459,00 97,4 97,4
48.190,00420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 49.459,0049.459,00 97,4 97,4

1.085.007,3119 IZOBRAŽEVANJE 1.094.355,001.094.355,00 99,2 99,2

750.194,541902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 757.350,00757.350,00 99,1 99,1

726.237,0619029001 Vrtci 728.500,00728.500,00 99,7 99,7

693.528,6104165 Vrtec Radenci - tekoči stroški 693.910,00690.500,00 100,4 100,0
476.365,87411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 476.366,00480.000,00 99,2 100,0

195.072,85413 Drugi tekoči domači transferi 195.451,00205.500,00 94,9 99,8

22.089,89432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 22.093,005.000,00 441,8 100,0

32.708,4504168 Vrtci izven Občine Radenci 34.590,0038.000,00 86,1 94,6
26.674,94411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 27.110,0030.000,00 88,9 98,4

6.033,51413 Drugi tekoči domači transferi 7.480,008.000,00 75,4 80,7

23.957,4819029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 28.850,0028.850,00 83,0 83,0

539,4004170 Vzgoja v času bolezni 700,00700,00 77,1 77,1
539,40411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 700,00700,00 77,1 77,1

23.418,0804172 Spec.pedagog in spremljevalci v vrtcu (DSP) 28.150,0028.150,00 83,2 83,2
23.418,08413 Drugi tekoči domači transferi 28.150,0028.150,00 83,2 83,2

264.625,871903 Primarno in sekundarno izobraževanje 265.225,00265.225,00 99,8 99,8

227.820,9719039001 Osnovno šolstvo 228.420,00228.420,00 99,7 99,7

116.329,3804175 Osnovna šola Radenci 116.250,00116.250,00 100,1 100,1
99.329,38413 Drugi tekoči domači transferi 99.250,0099.250,00 100,1 100,1

0,00420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0,0017.000,00 0,0 ---

17.000,00432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 17.000,000,00 --- 100,0

Stran: 18 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

400 - OBČINSKA UPRAVA

Rebalans

II. 2015

Veljav.

proračun

2015

Realizcaija

2015

ZR 2015

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

97.333,6004176 Osnovna šola Kapela 97.335,0097.335,00 100,0 100,0
80.701,45413 Drugi tekoči domači transferi 80.702,8580.335,00 100,5 100,0

16.632,15432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 16.632,1517.000,00 97,8 100,0

4.814,5204177 OŠ G.Radgona, podružnica Dr. Janko Šlebinger 5.335,005.335,00 90,2 90,2
4.814,52413 Drugi tekoči domači transferi 5.335,005.335,00 90,2 90,2

9.343,4704863 Aktivnosti za predšol.in šol.mladino ter obdaritev 9.500,009.500,00 98,4 98,4
8.937,97402 Izdatki za blago in storitve 9.094,506.230,00 143,5 98,3

405,50411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 405,503.270,00 12,4 100,0

36.804,9019039002 Glasbeno šolstvo 36.805,0036.805,00 100,0 100,0

31.142,0004190 Glasbena šola Gornja Radgona 31.142,0031.142,00 100,0 100,0
10.183,56402 Izdatki za blago in storitve 10.183,5610.530,00 96,7 100,0

20.329,87413 Drugi tekoči domači transferi 20.329,8720.612,00 98,6 100,0

628,57432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 628,570,00 --- 100,0

138,9004191 Glasbena šola Murska Sobota 139,00139,00 99,9 99,9
138,90413 Drugi tekoči domači transferi 139,00139,00 99,9 99,9

5.524,0004194 Glasbena šola Maestro 5.524,005.524,00 100,0 100,0
5.524,00412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.524,005.524,00 100,0 100,0

70.186,901906 Pomoči šolajočim 71.780,0071.780,00 97,8 97,8

65.871,4019069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 66.280,0066.280,00 99,4 99,4

65.871,4004200 Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok 66.280,0066.280,00 99,4 99,4
65.871,40411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 66.280,0066.280,00 99,4 99,4

4.315,5019069003 Štipendije 5.500,005.500,00 78,5 78,5

4.315,5004201 Štipendije-občinske 5.500,005.500,00 78,5 78,5
1.000,00402 Izdatki za blago in storitve 2.000,002.000,00 50,0 50,0

3.315,50411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.500,003.500,00 94,7 94,7

Stran: 19 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

400 - OBČINSKA UPRAVA

Rebalans

II. 2015

Veljav.

proračun

2015

Realizcaija

2015

ZR 2015

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

264.114,3820 SOCIALNO VARSTVO 268.060,00268.060,00 98,5 98,5

6.000,002002 Varstvo otrok in družine 6.000,006.000,00 100,0 100,0

6.000,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 6.000,006.000,00 100,0 100,0

6.000,0004811 Darilo občine ob rojstvu otroka 6.000,006.000,00 100,0 100,0
6.000,00411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 6.000,006.000,00 100,0 100,0

258.114,382004 Izvajanje programov socialnega varstva 262.060,00262.060,00 98,5 98,5

26.433,7220049002 Socialno varstvo invalidov 26.500,0026.500,00 99,8 99,8

18.994,4404207 Družinski pomočnik 19.000,0019.000,00 100,0 100,0
18.994,44411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 19.000,0019.000,00 100,0 100,0

7.439,2804217 Varstveni delovni center Gornja Radgona 7.500,007.500,00 99,2 99,2
7.439,28411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 7.500,007.500,00 99,2 99,2

181.325,3820049003 Socialno varstvo starih 181.500,00181.500,00 99,9 99,9

175.808,9604205 Oskrbnine v socialnih zavodih 176.000,00176.000,00 99,9 99,9
175.808,96411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 176.000,00176.000,00 99,9 99,9

5.516,4204206 Pomoč na domu 5.500,005.500,00 100,3 100,3
5.516,42411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 5.500,005.500,00 100,3 100,3

25.843,3320049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 29.400,0029.400,00 87,9 87,9

8.736,6904210 Izjemne denarne pomoči 10.400,0010.400,00 84,0 84,0
199,96402 Izdatki za blago in storitve 400,00400,00 50,0 50,0

8.536,73411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 10.000,0010.000,00 85,4 85,4

1.956,0204211 Pogrebni stroški 3.000,003.000,00 65,2 65,2
223,38402 Izdatki za blago in storitve 223,38223,38 100,0 100,0

1.732,64411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.776,622.776,62 62,4 62,4

15.150,6204212 Subvencije stanarin 16.000,0016.000,00 94,7 94,7
15.150,62411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 16.000,0016.000,00 94,7 94,7

Stran: 20 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

400 - OBČINSKA UPRAVA
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(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)
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24.511,9520049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 24.660,0024.660,00 99,4 99,4

13.503,9504215 Rdeči križ 13.700,0013.700,00 98,6 98,6
1.526,93402 Izdatki za blago in storitve 1.500,001.500,00 101,8 101,8

11.977,02412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.200,0012.200,00 98,2 98,2

9.048,0004216 Humanitarna društva in zavodi 9.000,009.000,00 100,5 100,5
9.048,00412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.000,009.000,00 100,5 100,5

1.960,0004819 Sof. Varne hiše Pomurja 1.960,001.960,00 100,0 100,0
1.960,00402 Izdatki za blago in storitve 1.960,001.960,00 100,0 100,0

10.457,9722 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 11.000,0011.000,00 95,1 95,1

10.457,972201 Servisiranje javnega dolga 11.000,0011.000,00 95,1 95,1

10.457,9722019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 11.000,0011.000,00 95,1 95,1

10.457,9704220 Obresti od kreditov 11.000,0011.000,00 95,1 95,1
10.457,97403 Plačila domačih obresti 11.000,0011.000,00 95,1 95,1

442.096,1423 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 266.750,00269.000,00 164,4 165,7

442.096,142302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 266.750,00264.000,00 167,5 165,7

442.096,1423029001 Rezerva občine 266.750,00264.000,00 167,5 165,7

442.096,1404225 Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč 266.750,00264.000,00 167,5 165,7
442.096,14409 Rezerve 266.750,00264.000,00 167,5 165,7

0,002303 Splošna proračunska rezervacija 0,005.000,00 0,0 ---

0,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 0,005.000,00 0,0 ---

0,0004230 Tekoča proračunska rezervacija 0,005.000,00 0,0 ---
0,00409 Rezerve 0,005.000,00 0,0 ---

Stran: 21 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

500 - KRAJEVNA SKUPNOST RADENCI

Rebalans

II. 2015

Veljav.

proračun

2015

Realizcaija

2015

ZR 2015

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

500 KRAJEVNA SKUPNOST RADENCI 30.998,8242.850,0042.850,00 72,3 72,3

4.246,2806 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.650,005.650,00 75,2 75,2

4.246,280602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 5.650,005.650,00 75,2 75,2

4.246,2806029001 Delovanje ožjih delov občin 5.650,005.650,00 75,2 75,2

4.246,2805002 Tekoči odhodki za delovanje KS Radenci 5.650,005.650,00 75,2 75,2
4.246,28402 Izdatki za blago in storitve 5.650,005.650,00 75,2 75,2

18.874,3213 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 25.000,0025.000,00 75,5 75,5

18.874,321302 Cestni promet in infrastruktura 25.000,0025.000,00 75,5 75,5

18.874,3213029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 25.000,0025.000,00 75,5 75,5

10.030,5405006 Vzdrževanje javnih poti 15.000,0015.000,00 66,9 66,9
10.030,54402 Izdatki za blago in storitve 15.000,0015.000,00 66,9 66,9

8.843,7805008 Vzdrževanje JP - urejanje propustov in izkopi jarkov 10.000,0010.000,00 88,4 88,4
8.843,78402 Izdatki za blago in storitve 10.000,0010.000,00 88,4 88,4

7.878,2216 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 12.200,0012.200,00 64,6 64,6

7.878,221603 Komunalna dejavnost 12.200,0012.200,00 64,6 64,6

7.878,2216039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 12.200,0012.200,00 64,6 64,6

7.878,2205010 Stroški tekočega vzdrževanja pokopališča Radenci 10.200,0010.200,00 77,2 77,2
7.878,22402 Izdatki za blago in storitve 10.200,0010.200,00 77,2 77,2

0,0005012 Investicijsko vzdrževanje pokopališča Radenci 2.000,002.000,00 0,0 0,0
0,00420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.000,002.000,00 0,0 0,0

Stran: 23 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

600 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA
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Indeks
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600 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA 46.524,9272.160,0072.160,00 64,5 64,5

5.338,3706 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.760,006.760,00 79,0 79,0

5.338,370602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.760,006.760,00 79,0 79,0

5.338,3706029001 Delovanje ožjih delov občin 6.760,006.760,00 79,0 79,0

5.338,3706001 Tekoči odhodki za delovanje KS Kapela 6.760,006.760,00 79,0 79,0
5.338,37402 Izdatki za blago in storitve 6.760,006.760,00 79,0 79,0

12.646,5213 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 25.000,0025.000,00 50,6 50,6

12.646,521302 Cestni promet in infrastruktura 25.000,0025.000,00 50,6 50,6

12.646,5213029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 25.000,0025.000,00 50,6 50,6

7.843,3806006 Vzdrževanje JP-gramoziranje,grederiranje,prevoz gramoza 15.000,0015.000,00 52,3 52,3
7.843,38402 Izdatki za blago in storitve 15.000,0015.000,00 52,3 52,3

4.803,1406008 Vzdrževanje JP - urejanje propustov in izkopi jarkov 10.000,0010.000,00 48,0 48,0
4.803,14402 Izdatki za blago in storitve 10.000,0010.000,00 48,0 48,0

28.540,0316 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 40.400,0040.400,00 70,6 70,6

28.540,031603 Komunalna dejavnost 40.400,0040.400,00 70,6 70,6

28.540,0316039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 40.400,0040.400,00 70,6 70,6

14.441,8606010 Stroški tekočega vzdrževanja pokopališča na Kapeli 17.900,0017.900,00 80,7 80,7
14.441,86402 Izdatki za blago in storitve 17.900,0017.900,00 80,7 80,7

14.098,1706011 Stroški investicijskega vzdrževanja pokopališča in vežice 22.500,0022.500,00 62,7 62,7
14.098,17420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 22.500,0022.500,00 62,7 62,7

Stran: 24 od 25



C. Račun financiranja
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
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400 OBČINSKA UPRAVA 174.257,68174.258,00174.258,00 100,0 100,0

174.257,6822 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 174.258,00174.258,00 100,0 100,0

174.257,682201 Servisiranje javnega dolga 174.258,00174.258,00 100,0 100,0

174.257,6822019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 174.258,00174.258,00 100,0 100,0

174.257,6804223 Odplačilo kreditov bankam 174.258,00174.258,00 100,0 100,0
174.257,68550 Odplačila domačega dolga 174.258,00174.258,00 100,0 100,0

Stran: 25 od 25



- Priloga III.  
REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2015 
  



OBČINA RADENCI
RADGONSKA CESTA 9
9252 RADENCI

Datum05.04.2016

ZAKLJUČNI RAČUN 2015 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
Kriteriji:
Prihodki/Odhodki
Proračunski uporabnik (PU)
Proračunska postavka (PP)
Načrt razvojnih programov (NRP)

Stran 1

Opis

Realizacija:
2015

1

ODHODKI -4.646.119,46

100 OBČINSKI SVET -6.289,30

01003 Stroški sej občinskega sveta -6.289,30

OB100-15-0003 SEJE OBČ.SVETA - NAKUP OPREME -6.289,30

400 OBČINSKA UPRAVA -4.625.731,99

04000 Vzdrževanje objektov v lasti občine -864,25

OB100-09-0002 NAKUP DRUGE OPREME (vzdrževanje objektov) -864,25

04016 Vzdrževanje in nakup opreme v upravi -1.816,00

OB100-09-0001 VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V UPRAVI -1.816,00

04021 Zaščita in reševanje - civilna zaščita -3.150,00

OB100-09-0003 OPREMA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE -3.150,00

04026 Požarna taksa -7.774,00

OB100-09-0004 POŽARNA TAKSA -7.774,00

04028 Sofinan.ureditve gasilskih domov -5.000,00

OB100-09-0005 SOFINANCIRANJ UREDITVE GASILSKIH DOMOV -5.000,00

04029 Sofinanciranje nakupa gasilske opreme za društva -40.000,00

OB100-09-0006 NAKUP GASILSKE OPREME ZA DRUŠTVA -40.000,00

04050 Kmetijski program -9.595,10

OB100-09-0007 KMETIJSKI PROGRAM-subvencije -9.595,10

04080 Javni zavod za turizem in šport Radenci -4.000,00

OB100-11-0002 INVESTICIJSKI TRANSFERI V JZTIŠ -4.000,00

04085 Izgradnja CERO Puconci - sofinanciranje -2.401,74

OB100-09-0015 IZGRADNJA CERO PUCONCI -2.401,74



Datum05.04.2016

ZAKLJUČNI RAČUN 2015 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV Stran 2

Opis

Realizacija:
2015

1

04102 Občinski prostorski akti -35.935,80

OB100-09-0018 OBČINSKI PROSTORSKI AKTI - OPN -35.935,80

04125 Nakupi zemljišč -38.151,00

OB100-09-0024 Nakupi zemljišč -38.151,00

04138 Knjižnica Gornja Radgona -13.292,49

OB100-09-0026 KNJIŽNICA GORNJA RADGONA -13.292,49

04165 Vrtec Radenci - tekoči stroški -22.089,89

OB100-10-0015 OPREMA V ENOTAH VRTCA RADENCI -22.089,89

04175 Osnovna šola Radenci -17.000,00

OB100-15-0004 RAZŠIRITEV DOVOZA K OSN.ŠOLI RADENCI -17.000,00

04176 Osnovna šola Kapela -16.632,15

OB100-09-0032 OŠ KAPELA-  INVES.VZDRŽ. in OPREMA -16.632,15

04190 Glasbena šola Gornja Radgona -628,57

OB100-09-0035 GLASB.ŠOLA G.RADGONA- INV. VZDRŽEVANJE IN OPREMA -628,57

04219 Javna razsvetljava - obnova -24.256,35

OB100-15-0014 JAVNA RAZSVETLJAVA - OBNOVE -24.256,35

04258 Sofinanciranje ureditve prostorov za radioamatere -900,00

OB100-10-0020 PROSTORI ZA RADIOAMATERE -900,00

04264 Nadstreški na avtobusnih postajališčih -7.256,56

OB100-11-0033 NADSTREŠKI NA AVT.POSTAJALIŠČIH -7.256,56

04265 Priprava tehnične dokumentacije (razpisi RS in EU, drugi razpisi) -11.823,10

OB100-11-0004 PRIPRAVA TEHNIČNE DOK. (RAZPISI RS IN EU,DRUGI RAZPISI) -10.189,00

OB100-15-0012 MREŽA POSTAJALIŠČ ZA AVTODOME -1.634,10

04276 Subvencioniranje kopalne karte za občane -12.875,39

OB100-14-0009 KOPALNE KARTE - SUBVENCIJE -12.875,39

04307 Odprto širokopas.omrežje elek.komunikacij v občini Radenci-sive lise -49.986,32

OB100-12-0007 ODPR.ŠIR.OMREŽJE ELEK.KOMUNIKACIJ-sive lise -49.986,32

04321 Pločnik na Kapelski cesti z javno razsvetljavo -22.318,10

OB100-15-0005 PLOČNIK NA KAPELSKI CESTI Z JAVNO RAZSVETLJAVO -22.318,10



Datum05.04.2016

ZAKLJUČNI RAČUN 2015 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV Stran 3

Opis

Realizacija:
2015

1

04400 Subvencioniranje cene omrežnine(kanalizacija) -28.697,13

OB100-14-0007 OMREŽNINA-subvencije (kanalizacija) -28.697,13

04401 Subvencioniranje cene omrežnine(vodovod.omrežje) -88.530,55

OB100-14-0010 OMREŽNINA-subvencije (vodovod) -88.530,55

04402 Subvencioniranje cene vode -43.730,42

OB100-14-0011 VODARINA- subvencije -43.730,42

04501 Sanacija akustike v večnamenski športni dvorani -48.190,00

OB100-15-0008 SANACIJA AKUSTIKE V VEČNAMENSKI ŠPORTNI DVORANI -48.190,00

04800 Sanacija plazu na JP 844371 Radenski Vrh-Laponska graba I.faza 0,00

OB100-15-0011 SANACIJAPLAZU NA JP 844371 RADENSKI VRH-LAPONSKA GRABA I.FAZA 0,00

04822 Vodovodni sistem C - kohezija -3.936.739,75

OB100-09-0019 VODOVODNI SISTEM C - KOHEZIJA -3.918.006,05

OB100-09-0020 VODOVODNI SISTEM C-  LASTNO VLAGANJE -18.733,70

04824 Kanaliz.sistem-invest.vzdrževanje(iz omrežnine) -14.066,85

OB100-14-0003 KANALIZ.SISTEM-INVESTIC.VZDRŽ.(iz omrežnine) -14.066,85

04825 Vodovod - navezava VV Hr.V.-graba na javno vod.omrežje -10.038,00

OB100-14-0008 VODOVOD-NAVEZAVA HRAŠ.V.GRABA-JAVNI VODOVOD -10.038,00

04827 MALE ČISTILNE NAPRAVE - sofinanciranje -20.562,00

OB100-14-0006 ČISTILNE NAPRAVE - MALE -20.562,00

04830 Investic.vzdrževanje vodovod.omrežja(iz omrežnine) -76.816,20

OB100-14-0014 VODOVOD.SISTEM -INV.VZDRŽ.(iz omrežnine) -76.816,20

04885 CERO PUCONCI - PRORAČUNSKI SKLAD -10.614,28

OB100-15-0015 CERO PUCONCI - PRORAČUNSKI SKLAD -10.614,28

04886 CERO PUCONCIi-investicije iz pror.sklada 0,00

OB100-15-0018 CERO PUCONCI - investicije iz prorač.sklada 0,00

600 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA -14.098,17

06011 Stroški investicijskega vzdrževanja pokopališča in vežice -14.098,17

OB100-09-0037 INVESTICIJE NA POKOPALIŠČU KAPELA -14.098,17

-4.646.119,46



B. OBRAZLOŽITVE 
 

I. Poslovno poročilo 

 
Lokalna skupnost je teritorialna skupnost ljudi, ki svoje interese zadovoljujejo s skupnimi 

dejavnostmi. Gre za to, da so ljudje na zaokroženem območju medsebojno povezani in 

zaradi skupnih interesov zadovoljujejo svoje potrebe. 

Lokalna samouprava obsega tri bistvene elemente: 

1. Prebivalke in prebivalce na nekem območju 

2. Ozemlje ali teritorij 

3. Povezanost v skupnost 

 

Lokalna samouprava ima v Evropi večstoletno tradicijo, v 20. stoletju pa je lokalna 

samouprava izjemno napredovala. Postala je pokazatelj demokratičnosti posameznega 

sistema in prispevala k stabilnosti in varnosti v Evropi. Po osamosvojitvi Slovenije je bilo 

eno pomembnih državotvornih dejanj uvedba lokalne samouprave. 

  

Lokalna samouprava  je pravica lokalnih skupnosti, da samostojno urejajo in opravljajo 

javne zadeve iz svoje pristojnosti, ki se tičejo življenja in dela prebivalcev na njihovem 

območju.¹ 

 

Ustava RS že v splošnih določbah vsebuje določila, ki se nanašajo na ureditev lokalne 

samouprave. Tako je v 9. členu določeno da je v Sloveniji zagotovljena lokalna 

samouprava, še posebej pa je to področje urejeno v podpoglavju z naslovom »Lokalna 

samouprava«.   

 

Na ta način je lokalna samouprava in lokalna skupnost kot njen nosilec umeščena v 

celotni pravni red in je zavarovana pred neupravičenimi posegi države. Če nastopi 

konflikt med državo in lokalnimi skupnostmi v demokratični ureditvi tak spor rešuje 

neodvisni organ (Ustavno sodišče Republike Slovenije, Upravno sodišče Republike 

Slovenije, Vrhovno sodišče Republike Slovenije).  

 

Občina je osnovna enota samoupravne lokalne skupnosti. Občine  se samostojno 

odločajo o povezovanju v širše skupnosti, tudi v pokrajine. Nadalje se mestne občine 

delijo na mestne četrti oz. četrtne skupnosti, medtem ko se občine delijo na lokalne 

skupnosti, naselja oz. krajevne skupnosti. Lokalne skupnosti so enakopraven partner 

državi. Njihov položaj jim je zagotovljen z ustavo, mednarodnimi pogodbami, kot je npr. 

EVROPSKA LISTINA LOKALNE SAMOUPRAVE - MELLS in zakoni (najpomembnejši je 

Zakon o lokalni samoupravi).  

 

1.1. Predstavitev občine 

 

Občina Radenci je bila ustanovljena z Zakonom o ustanovitvi občin in določitvi občin leta 

1994 in sicer se je takratna Občina Gornja Radgona razdelila na tri občine Gornja 

Radgona, Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici. S poslovanjem je začela leta 1995. Občina 

Radenci sodi med manjše občine v Sloveniji saj meri 34,1 km² in šteje na dan 

20.01.2016, 5.264 prebivalcev. Od leta 2011 do 20.01.2016 se nam je število 

prebivalcev v občini znižalo za 80 oseb. V primerjavi z 20.01.2015 pa se je število 

prebivalcev v občini znižalo za 24 oseb.  

 
Tabela 1: Število stalno prijavljenih prebivalcev po posameznih naseljih  

NASELJE Št. 
prebivalcev 

na dan 
14.01.2011 

Št.  
prebivalcev na 

dan 
22.02.2012 

Št.  
prebivalcev na 

dan 
19.01.2013 

Št.  
prebivalcev na 

dan 
20.01.2014 

Št.  
prebivalcev 

na dan 
20.01.2015 

Št.  
prebivalcev 

na dan 
20.01.2016 

Boračeva  431 437 438 419 448 454 

Hrastje-Mota 383 379 379 364 389 371 

Hrašenski Vrh 103 103 103 100 102 104 

Janžev Vrh 273 267 267 256 268 275 

Kapelski Vrh 237 240 242 242 243 238 



Kobilščak 52 52 52 54 51 49 

Kocjan 55 51 51 47 49 50 

Melanjski Vrh 29 28 26 26 27 27 

Murski Vrh 130 125 124 116 105 102 

Murščak 178 170 170 149 168 163 

Okoslavci 254 245 245 239 249 245 

Paričjak 237 232 234 221 223 228 

Rački Vrh 82 80 81 78 83 79 

Radenci 2.106 2.110 2.108 2.187 2.088 2.081 

Radenski Vrh 159 160 160 162 177 176 

Rihtarovci 121 122 122 117 119 123 

Spodnji Kocjan 73 72 72 62 64 65 

Šratovci 193 189 191 184 192 196 

Turjanci 111 112 112 106 113 111 

Turjanski Vrh 82 81 81 75 76 75 

Zgornji Kocjan 30 32 34 27 31 31 

Žrnova 25 25 25 21 22 21 

SKUPAJ 5.344 5.312 5.317 5.252 5.287 5.264 

VIR: CRP 
 
Graf 1: Število prebivalcev v občini 

 
 
Občina Radenci meji na štiri sosednje občine: Gornja Radgona, Tišina, Sv. Jurij ob Ščavnici in 

Križevci.  Prebivalci Občine Radenci prebivajo v 22 naseljih, ki so združena v dve krajevni 
skupnosti, KS Radenci in KS Kapela. 
 
 

1.2. Organiziranost občine 

 

Občina Radenci je organizirana preko organov in sicer: občinskega sveta, župana in 

nadzornega odbora. 

 
 

 Občinski svet (v nadaljevanju OS) je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v 

okviru pravic in dolžnosti občine. OS Občine Radenci  ima 16 članov, ki svojo 

funkcijo opravljajo nepoklicno.  
Sestava OS je po strankarski pripadnosti sledeča: LDS 1 mandat, SDS 1 mandat, 

SLS 2 mandata, DeSUS 2 mandata, Lista šport in zdravje 2 mandata,  N.Si 2 

mandata, SD 3 mandate, Lista sodelovanje 1 mandat, Lista za razvoj občine 

Radenci 1 mandat, Lista Toplak Jožefa 1 mandat.   
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V okviru svojih pristojnosti OS: sprejema statut občine, sprejema odloke in druge 

občinske akte, sprejema občinski proračun in zaključni račun občine, imenuje in 

razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta, 

nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede odločitev občinskega 

sveta, odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, imenuje in 

razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, odloča o drugih 

zadevah, ki jih določa zakon. 

 

 Župan predstavlja in zastopa občino, ter predstavlja občinski svet, ga sklicuje in 

vodi seje, nima pa pravice glasovanja. Župan je odgovoren za izvrševanje 

proračuna. Mandatna doba traja 4 leta, za obdobje 2014-2018 je župan Občine 

Radenci Janez Rihtarič, ki opravlja funkcijo nepoklicno.  
Zakon določa, da ima občina najmanj enega podžupana, ki ga izmed članov 

občinskega sveta imenuje župan. Podžupan Občine Radenci za mandatno obdobje 

2014-2018 je Aleš Kaučič. Njegova funkcija je pomoč županu pri opravljanju 

nalog iz njegove pristojnosti.   
 

 Nadzorni odbor  šteje 5 članov in je najvišji  organ nadzora javne porabe v 

občini, ki preverja namenskost in smotrnost porabe občinskih sredstev ter 

finančno poslovanje uporabnikov občinskega proračuna. 
 

1.2.1 Občinski svet 
 

V letu 2014 in 2015 je bilo za mandatno obdobje 2014 – 2018 izvedenih 9 rednih sej 

občinskega sveta in 2 izredni seji občinskega sveta. 

Redne seje so potekale: 

 1. redna seja, 6.11.2014 

 2. redna seja, 18.12.2014 

 3. redna seja, 3.2.2015 

 4. redna seja, 24.3.2015 

 5. redna seja, 21.4.2015 

 6. redna seja, 9.6.2015 

 7. redna seja, 14.7.2015 

 8. redna seja, 20.10.2015 

 9. redna seja, 1.12.2015  

 

Izredne seje so potekale: 

 1. izredna seja, 5.12.2014 

 2. izredna seja, 7.5.2015 

 

Na konstitutivni seji OS Občine Radenci za obdobje 2014-2018 sta podala nepreklicni 

odstopni izjavi iz mesta občinskega sveta Občine Radenci predstavnika izvoljena na Listi 

Civilne iniciative, kar je pomenilo, da smo v občini  izvedli nadomestne volitev. 

Nadomestne volitve so povsem nove volitve pri katerih se voli toliko članov, kolikor je 

izpraznjenih mest v občinskem svetu.  

 

Seje OS Občine Radenci se snemajo, posnetek je objavljen na TV Ideja in spletni strani 

Občine Radenci. Seje so posnete tudi  na DVD-ju ter shranjene v arhivu Občine Radenci. 

Gradivo za sejo OS se redno objavljala na spletni strani občine, svetnikom se gradivo 

pošilja po elektronski pošti.  

 
Tabela 2: Udeležba svetnikov in svetnic na OS 

 

Ime in priimek 

svetnika/svetnice 

 

Udel. 
na 

sejah v 
2014 

(2R in 1 

IZ) 

Ind. udel./ 
št.sej 
2014 

Udel.  
na 

sejah v 
2015 

(7 R in 1 IZ) 

Ind. udel./ 
št.sej 
2015 

Indeks  
Skupne udeležbe 

na sejah OS 
2014-2018 

Anja TRSTENJAK 2 66 6 75 73 
Simona MLINARIČ 3 100 8 100 100 
Niko BRUS 3 100 7 88 91 



Janez KONRAD 3 100 7 88 91 
Dejan BERIĆ 3 100 8 100 100 
Sašo ZIDAR* /  6 100 100 
Kristjan KÜČAN 3 100 7 88 91 
Aleš KAUČIČ 3 100 8 100 100 
Miroslav MADON 3 100 8 100 100 
Zlatko MIR 3 100 8 100 100 
Erik IVANUŠA 3 100 6 75 82 
Vladimir RANTAŠA 2 66 8 100 91 
Srečko RAUTAR* /  7 100 100 
Jožef TOPLAK 3 100 8 100 100 
Franc HIMELRAJH 3 100 8 100 100 
Ivan KLOBASA 3 100 8 100 100 
VIR: Arhiv Občine Radenci 

*Izvoljena člana na nadomestnih volitvah. 
 

V okviru svojih pristojnosti občinski svet : 

- sprejema statut občine, 

- sprejema odloke in druge občinske akte, 

- sprejema občinski proračun in zaključni račun občine, 

- imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov 

občinskega sveta, 

- nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede odločitev občinskega 

sveta, 

- odloča o cenah storitev javne gospodarske službe 

- odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, 

- imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, 

- odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine, 

- odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne pristojnosti. 

 

Občinski svet Občine Radenci ima 8 stalnih delovnih teles. Stalna delovna telesa 

občinskega sveta so se sestajala pred sejami OS in obravnavale gradivo in teme  iz svoje 

pristojnosti. Odbori in komisije štejejo 5 članov.  

 
Tabela 3: Redna delovna telesa OS 

 

Redno delovno telo OS 

Število 

članov 

Število  

sej v letu 

2014 

Število  

sej v letu 2015 

Skupaj število sej 

v mandatu  

Komisija za mandatna 

vprašanja, volitve in 

imenovanja 

 

5 

 

2 

 

5 

7 

Statutarno pravna 

komisija 

5 / 5 5 

Odbor za šport in 

turizem 

5 / 4 4 

Odbor za proračun, 

finance in premoženjske 

zadeve 

 

5 

 

1 

 

5 

6 

Odbor za kmetijstvo, 5 / 3 3 

Odbor za gospodarstvo, 

obrt in podjetništvo in 

5 / 7 7 

Odbor za varstvo 

okolja, urejanje 

prostora in gospodarske 

javne službe. 

 

5 

 

/ 

 

8 

 

8 

Odbor za družbene 

dejavnosti, 

5 / 5 5 

VIR: arhiv Občine Radenci 

 



Na slavnostni akademiji so bila v letu 2015 na predlog Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja (Odlok o priznanjih Občine Radenci) ter v skladu s sklepom OS (6. 

izredna seja, 9. junija 2015) podeljena občinska priznanja:  

 

Priznanje Občine Radenci za leto 2014 so prejeli 
 

 Ivan PEKLAR, Ul. Kneza Koclja 9, 9252 Radenci, za življenjsko prostovoljno delo 

pri Društvu upokojencev Radenci. 
 

 Mladinsko društvo Vrelec, Jurkovičeva ul. 11, 9252 Radenci,za uspešno delo na 

področju organiziranja prireditev, namenjenih mladim 

 

Plaketo Občine Radenci za leto 2014 so prejeli 
 

 DOSOR d.o.o., Prisojna c. 4 a, 9252 Radenci, za organizacijo dogodkov, ki 

pripomorejo k izboljšanju kvalitete bivanja stanovalcem doma predvsem na 

področju kulture in likovne umetnosti.  

 

 Marija ERVEŠ, Dalmatinova ul. 4, 9252 Radenci, za delo kot prostovoljka v 

DOSOR-ju od same ustanovitve DOSOR-ja. 

 

 
 

1.2.2. Nadzorni odbor 
 

Nadzorni odbor šteje 5 članov in  je opredeljen kot najvišji organ nadzora javne porabe v 

občini, ki preverja namenskost in smotrnost porabe občinskih sredstev ter finančno 

poslovanje uporabnikov občinskega proračuna. Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom 

naslednje pristojnosti:  

 opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, 

 nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, 

 nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 

 

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja  

občinskih organov, občinske  uprave,  svetov  ožjih  delov  občine (krajevnih,  vaških ali 

četrtnih skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov  ter drugih 

porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi 

sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe 

občinskih javnih sredstev. 

 

Nadzorni odbor Občine Radenci je na 2. redni seji Nadzornega odbora Občine Radenci, ki 

je bila dne 19.1.2015, potrdil Program dela in Finančni plan NO za l. 2015. Slednje izhaja 

iz Zapisnika 2. redne seje NO Občine Radenci, št. 011-14/2014-5, z dne 19.1.2015. 

 



NO Občine Radenci je Končno poročilo o nadzoru Zaključnega računa Občine Radenci, OŠ 

Kapela ter KS Radenci sprejel na 7. redni seji NO, dne 14.12.2015, kar izhaja iz 

Zapisnika 7. redne seje NO, št. 011-14/14-24.  

 

Tabela 1: Pregled načrtovanih aktivnosti NO občine Radenci za leto 2015 

 
 

 

Občinska uprava 

 

Sedež občinske uprave je v Radencih, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, z uradnim 

elektronskim naslovom obcina@radenci.si in naslovom spletne strani www.radenci.si. 

Organizacija in delovno področje občinske uprave sta urejena z Odlokom o organizaciji in 

delovnem področju Občinske uprave Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

8/2007). Predstojnik občinske uprave je župan, neposredno pa občinsko upravo vodi 

direktorica občinske uprave. 
 

Na občinski upravi Občine Radenci je bilo v letu 2015 zaposlenih skupaj 8,75 javnih 

uslužbencev, od tega 8 uradniških delovnih mest  in v deležu 0,75 javna uslužbenka na 

strokovno tehničnem delovnem mestu (30 urni delavnik). Števila zaposlenih v primerjavi 

z letom 2014 nismo povečali.  

 

Župan in podžupan sta opravljala svoji funkciji neprofesionalno.   
 
Tabela 4: Stopnja izobrazbe zaposlenih na Občini Radenci na dan 31.12.2015 

Stopnja izobrazbe Število zaposlenih 

Osnovnošolska  1 

Srednješolska  0 

Višja strokovna 5 

Visoka strokovna 0 

Univerzitetna 3 
VIR: arhiv Občine Radenci 

 

Skozi celo leto se je izvajalo izobraževanje zaposlenih preko seminarjev s poudarkom na 

strokovnih znanjih potrebnih na delovnem mestu ter v skladu s potrebami po 

 
Zap.
št. 

Opis aktivnosti Nadz. 
obdobje 

Nosilec 
nadzora 

Cilji nadzora Predviden 
termin 
izvajanja 

 
1 

Spremljanje posl. občine 
Radenci 

 
2014 

  01.01– 
31.12.2015 

 
2 

Pregled zaključnega 
računa in revizijskih 
poročil za leto 2014 

 
 

2014 

Vsi člani 
NO 

Podaja mnenja  
na zaključni račun 

 
 
marec, april 

 
3 

Izreden nadzor v primeru 
predloga s strani 
občinskega sveta , 
župana,…. 

 
 

2014 

 
Dva člana 
NO 

  
 
Po potrebi 

 
4 

 
Nadzor poslovanja OŠ 
Kapela 

 
2014 

 
Štirje člani 
NO 

Izdelava 
nadzorstvenega 
zapisnika in poročila 

      
junij, julij 

 
5 

Nadzor poslovanja 
Krajevna skupnost 
Radenci 

 
2014 

 
Trije člani 
NO 

Izdelava 
nadzorstvenega 
zapisnika in poročila 

      
      
september 

 
6 

Priprava in sprejem 
programa dela za leto 
2016 

 
 

Vsi člani 
NO 

  
november, 
december 

 
7 

Pregle opravljenega dela 
in oblikovanje letnega 
poročila 

 
2015 

Vsi člani 
NO 

  
november, 
december 

mailto:obcina@radenci.si
http://www.radenci.si/


posameznih delovnih področjih, predvsem v okviru organizacije Skupnosti občin 

Slovenije in Združenja občin Slovenije.  

 

Opravljanje delovne oz. obvezne prakse je bilo omogočeno eni  dijakinji Srednje 

ekonomske šole iz Murske Sobote (edina vloga za opravljanje obvezne prakse v letu 

2015).  

 

Preko programa javnih del smo v letu 2015 zaposlili dva sodelavca zaradi dokončanja 

obveznosti iz projekta (Boračeva, Hrastje mota) od 01.02. do 20.04.2015 in štiri 

sodelavce za obdobje od 01.03. do 30.11.2015 za izvajanje del in nalog urejanja javnih 

površin. 

 

  

1.3.1 Medobčinski inšpektorat in redarstvo  
 

Medobčinsko redarstvo: 

Organ skupne medobčinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo  (v 

nadaljevanju MIR) je bil ustanovljen v letu 2009 na podlagi 49. a člena Zakona o lokalni 

samoupravi, ki določa, da občina ne more opravljati za drugo občino nalog, ki so po 

zakonu ali drugem predpisu naloga občinske uprave. V 50. a členu istega zakona je 

določeno, da za opravljanje nadzorstva nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih 

aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti, lahko občina ustanovi 

občinsko inšpekcijo. MIR danes deluje na območju 5 občin: Ljutomer, Razkrižje, Veržej, 

Križevci in Radenci. MIR ima status skupnega upravnega organa in opravlja naloge 

izvajanja inšpekcijskega nadzora na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic. 

MIR izvaja nadzor na podlagi občinskih predpisov občin ustanoviteljic in  na podlagi 

Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah in Zakona o varstvu javnega reda 

in miru. Medobčinski inšpektorat  in redarstvo je tudi prekrškovni organ, ki odloča o 

prekrških na prvi stopnji. 

Občina Radenci, kot soustanoviteljica MIR-a, je pokrivala stroške delovanja MIR-a  v 

višini 23 %. 
 

Občinsko redarstvo je pristojno: 
 nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih, 

 varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, 

 skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih 

površinah, 
 varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino, 

 vzdrževati javni red in mir. 

 

Občinski redar ima pri opravljanju nalog naslednja pooblastila: 

 opozorilo, 

 ustna odredba, 

 ugotavljanje istovetnosti, 

 varnostni pregled osebe, 

 zaseg predmetov, 

 zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja, 

 uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje, ter plinskega razpršilca. 

 

Vseh zabeleženih prekrškov je bilo 72. Glede na spremembo Zakona o prekrških, se 

lahko globa plača po obvestilu o prekršku, kateremu je priložena položnica. V tem 

primeru se ne izda plačilni nalog. Skozi vse leto se je izvajal tudi nadzor nad neurejenimi 

parcelami in nepravilnim plakatiranjem. 

 
Tabela 5: Število izdanih plačilnih nalogov v Občini Radenci v obdobju 2010-2015 

Leto Zabeleženi 

prekrški 

Plačano po 

obvestilu 

Izdani PN Plačani PN Ugovor Izdane 

odločbe 

2010   220 215 15 29 

2011   131 101 5 59 



2012   62 42 2 34 

2013   38 29 0 14 

2014   38 18 10 12 

2015 72 27 38 23 1 1 

VIR: arhiv MIR 

 

Inšpekcijsko nadzorstvo se izvaja v obliki: 

 redni in izredni pregledi 

 kontrolnih inšpekcijskih pregledov v primeru naložene odprave nepravilnosti, 

 koordiniranih akcij z ostalimi inšpektorati in policijo, 

 pogoste prisotnosti na terenu in preventivnega delovanja s sprotnim 

opozarjanjem na predpisane obveznosti. 

 

Na območju Občine Radenci je inšpektorat vodil 179 inšpekcijskih postopkov od tega:  

 64 na področju komunalnih odpadkov,  

 13 na področju cest,  

 13 na področju nepravilno odloženih odpadkov,  

 32 na področju neurejenih parcel,  

 3 na področju vodomerov, 

 1 na področju javnih površin 

 53 na področju kanalizacije. 

 

 
2. VSEBINSKI DEL 

 

2.1. Zakon o upravnem postopku 

 

Pravilnik o vodenju evidence v upravnem postopki (u.l. RS, št. 18-724/2003) v 1. členu 

določa, da morajo vlada, upravni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih 

pooblastil voditi evidenco o reševanju upravnih zadev na način, ki jim omogoča 

spremljanje, izkazovanje ter posredovanje podatkov. V skladu s tem pravilnikom morajo 

navedeni subjekti v roku 45 dni po preteku koledarskega leta (15. februar) oddati 

Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za E-upravo in upravne procese Poročilo o delu 

pri odločanju o upravnih zadevah. 

 
Tabela 6: Odločanje o upravnih stvareh na prvi stopnji za leto 2016 

Število upravnih stvari 

glede na postopek 

Na zahtevo stranke Po uradni dolžnosti 

Skrajšani 
ugotovitveni 

postopek 

Posebni 
ugotovitveni 

postopek 

Skrajšani 
ugotovitveni 

postopek 

Posebni 
ugotovitveni 

postopek 

Št. nerešenih US, 

prenesenih iz preteklega 

obdobja 

 

126 

 

63 

 

33 

 

14 

Št. US, začetih v 

poročevalskem obdobju 

534 129 20 13 

Skupno št. vseh US v 

poročevalskem obdobju 

 

660 

 

192 

 

53 

 

27 

Št. upravnih stvari, 

rešenih v zakonitem 

roku 

 

428 

 

79 

 

2 

 

0 

Št. US, rešenih po 

prekoračitvi zakonitega 

roka 

 

61 

 

14 

 

20 

 

3 

Skupno št. rešenih US v 

poročevalskem obdobju 

489 99 22 4 



Skupno št. nerešenih 

upravnih stvari na koncu 

poročevalskega obdobja 

 

171 

 

93 

 

31 

 

23 

VIR: arhiv Občine Radenci 

 

2.2. Turistična taksa 

 

Odlok o turistični taksi v Občini Radenci (Uradno glasilo slov. občin 26/07, 43/14) določa, 

da so zavezanci za plačilo turistične takse državljani Republike Slovenije in tujci, ki v 

Občini Radenci, to je izven svojega stalnega prebivališča, uporabljajo storitev 

prenočevanja v nastanitvenem objektu. Turistična taksa se plača na dan bivanja. Krovni 

zakon je Zakon o vzpodbujanju razvoja turizma (U.l. RS št. 2/2004). 

 
Tabela 7: Zbrana turistična taksa  

Mesec Znesek v EUR 
2011 

Znesek v EUR  
2012 

Znesek v EUR  
2013 

Znesek v  EUR 
2014 

Znesek v EUR 
2015 

Januar 8.673,59 7.970,35 6.911,30 7.567,15 12.387,53 

Februar 7.482,24 9.609,18 8.197,14 8.494,52 10.385,56 

Marec 7.356,11 8.167,26 6.263,11 7.526,50 13.645,10 

April 8.670,85 9.166,00 7.798,70 10.476,93 10.079,28 

Maj         7.832,40 77.832,40 9.136,89 10.474,49 8.549,26 9.711,48 

Junij         8.682,52 8.682,52 8.954,68 6.393,75 8.380,81 9.761,25 

Julij 7.578,87 9.677,60 9.451,01 8.925,74 7.354,14 

Avgust   11.415,39 8.040,08 6.755,27 7.196,14 10.650,03 

September         7.409,23 7. 7.409,23 11.326,89 12.462,35 9.846,85 10.037,34 

Oktober         9.262,96 9.262,96 7.397,37 8.817,62 7.786,77 10.768,53 

November 9.678,20 10.629,70 11.741,96 10.414,41 11.490,02 

December         7.927,93 7.927.93 11.069,34 9.807,77 12.173,53 10.113,64 

SKUPAJ   101.970,29 101.970,29 111.145,34 105.074,47 107.238,61 121.892,38 
VIR: arhiv Občine Radenci  

 

Iz tabele št. 7 je razvidno, da skupni znesek vplačane turistične takse za leto 2010 znaša 

103.926,00 EUR oz. povprečno 8.660 EUR/mesec, za leto 2011 101.970,29 EUR oz. 

8.497,52 EUR/mesec, za leto 2012 111.145,34 oz. 9.262,11 EUR/mesec, za leto 2013 

105.074,47 EUR oz. 8.756,20 EUR/mesec, za leto 2014 107.238,61 oz. 8.936,55 

EUR/mesec in za leto 2015 121.892,38 EUR oz. 10.532 EUR povprečno na mesec. Od 

skupnega zneska nakazane turistične takse v letu 2013 odpade 98% oz. 103.218,44 EUR 

na Zdravilišče Radenci, v letu 2014 105.388,31 EUR oz. 98,3% in v letu 2015 

124.000,39 EUR oz. 98,2%. Iz ugotovljenega izhaja, da z rastjo števila nočitev v 

Zdravilišču, raste tudi število nočitev pri zasebnikih. 
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2.3. Komunalna taksa 

 

Občinska taksa se zaračunava na podlagi Odloka o komunalnih taksah v Občini Radenci 

(Uradno glasilo slovenskih občin 27/11) za oglasne table, transparente in panoje, ki so 

postavljeni na javnih površinah Občine Radenci. Višina zneska je določena z vrednostjo 

točke, ki znaša 0,05 EUR in jo določa občinski svet ter tarifnim delom. 

V letu 2015 znaša prihodek v proračun Občine Radenci iz tega naslova skupaj 519,50 

EUR (tarifna št. 1 - za uporabo javnih površin za prireditve, za profitne namene za vsak 

m2 dnevno in tarifna št. 2 - za nameščanje plakatov glede na njihovo velikost in 

količino). Društva s sedežem v Občini Radenci ne plačajo te dajatve. 

 

2.4. Komunalni prispevek 

 

Sorazmerni del stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča se zaračunava 

na podlagi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Radenci 

( Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/2012).  

 

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki ga zavezanec za plačilo 

komunalnega prispevka plača občini, je plačilo dela stroškov obstoječe komunalne 

opreme, na katero se bo zavezanec priključil oz. jo bo uporabljal. Zavezanec za plačilo 

komunalnega prispevka je investitor oz. lastnik objekta, ki se na novo priključuje na 

komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali ki spreminja 

njegovo namembnost na obračunskem območju. 

 

V letu 2015 smo izdali skupaj 5 odločbe po uradni dolžnosti za priključevanje obstoječih 

objektov na kanalizacijsko omrežje, 2 odločbi po uradni dolžnosti za priključevanje 

obstoječih objektov na vodovodno omrežje, 26 odločb za novogradnje in adaptacije 

objektov od tega v treh primerih komunalni prispevek ni bil zaračunan, ker je šlo za 

posege za katere se komunalni prispevek ne zaračuna (pr. gradnja gospodarske javne 

infrastrukture, poračun komunalnega prispevka zaradi rušitev objektov in 

novogradnje,..) 

 

Iz naslova plačanega komunalnega prispevka je bil evidentiran prihodek v višini 

44.587,83  EUR oz. 8% več kot v letu 2014. 
 

2.5. Subvencija najemnin 

 

V Republiki Sloveniji so na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v 

neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih 

najemnin (U.l. RS št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 – ZUPJS, 79/15 in 91/15) 

upravičenci do subvencionirane najemnine najemniki, ki izpolnjujejo dohodkovne 

cenzuse iz prvega odstavka zakona in ostale premoženjske pogoje.  

Dodatni pogoj za subvencijo najemnine iz proračuna Občine Radenci je, da je najemnik 

občan Občine Radenci. Višina subvencionirane najemnine je lahko maksimalno do 80% 

višine najemnine. O vlogi za subvencijo odloča Center za socialno delo. 

 

V letu 2015  smo prejeli 11 odločb za subvencioniranje najemnine, od tega  jih je 7 za 

subvencioniranje najetih neprofitnih (občinskih) stanovanj in 4 za najeta tržna 

stanovanja. V primeru tržne najemnine se upošteva subvencija za normativni najem 

stanovanja, ki pripada družini (pr. štiričlanska družina 65 m²). V letu 2015 smo za 

subvencioniranje najemnin iz proračuna namenili 12.479,95 EUR, v primerjavi z leto 

2014 povišanje za 21%, v  primerjavi z letom 2013 pa to pomeni povišanje za več kot 

100%. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2.6. Upravne takse 

 

V skladu z Zakonom o upravnih taksah (U.l. RS, št. 8/00, 44/00, 81/00, 33/01 - ZVet-1, 

45/01 - ZZVR-1, 42/02, 18/04, 91/05, 114/06 - ZUE, 131/06 - ZPCP-2, 14/07, 126/07, 

88/10, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J 43/2007, 106/2010 UPB4) je Občina Radenci v 

letu 2010 zaračunala upravne takse v skupne znesku 1.576,68 EUR, za leto 2011 

1.198,08 EUR, za leto 2012 2.040,88 EUR, za leto 2013 1.839,90 EUR, za leto 2014 

2.024,00 EUR in v letu 2015 v višini 3.583,28 EUR. 

 

Upravna taksa plača za izdajo  

 odločbe o odmeri komunalnega prispevka (22,66 EUR), 

 potrdilo o namenski rabi (22,66 EUR), 

 lokacijske informacije (22,66 EUR), 

 soglasja za podaljšanje rednega obratovalnega časa gostinskega lokala (22,66 

EUR), 

 vložitev pritožbe (18,12 EUR). 
 

 
 

2.7. Obvezno zdravstveno zavarovanje 

 

V letu 2012 se je v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev pravica 

odločanja o določitvi upravičenosti do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja 

prenesla na pristojni Center za socialno delo Gornja Radgona. Le-ta izdaja odločbe 

obveznega zdravstvenega zavarovanja za določen čas, oz. največ za obdobje enega leta.  
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V letu 2013 je občina za obvezno zdravstveno zavarovanje nakazala 20.702,73 EUR in v 

letu 2014 32.082,04 EUR. To pomeni, da smo plačali v letu prispevek za 

700 upravičencev, kar pomeni slabih 40% manj kot v preteklem letu in v letu 2014 za 

1074 upravičencev oz. cca. 53% več. V letu 2013 je bilo povprečno mesečno število 

upravičencev 58 in v letu 2014 89 upravičencev. 

 
Tabela 8: Število zavarovanih oseb po mesecih 

Mesec Število 

zavarovanih, 

po mesecih v 

letu 2012 

Znesek – 

plačilo 

zavarovanja 

2012 v EUR 

Število 

zavarovanih, 

po mesecih 

v letu 2013 

Znesek – 

plačilo 

zavarovanja 

2013 v EUR 

Število 

zavarovanih, 

po mesecih v 

letu 2014 

Znesek – 

plačilo 

zavarovanja 

2014 v EUR 

Število 

zavarovanih, 

po mesecih v 

letu 2015 

Znesek – 

plačilo 

zavarovanja 

2015 v EUR 

Januar 86 2.605,06 52 1.601,13 124 3.790 145 4.486,44 

Februar 90 2.718,90 53 1.061,20 100 3.053 143 4.414,41 

Marec 104 3.141,84 20 606,40 90 2.044,84 138 4.260,06 

April 116 3.504,36 23 697,36 52 1.587,04 138 4.260,06 

Maj 118 3.564,78 20 606,40 40 1.220,80 138 4.260,06 

Junij 111 3.353,31 79 2.395,28 96 2.929,92 110 3.395,70 

Julij 110 3.323,10 96 2.910,72 79 2.411,08 132 4.074,84 

Avgust 99 2.990,79 101 3.062,32 126 3.845,52 129 3.982,23 

September 102 3.081,42 66 2.001,12 120 3.662,40 109 3.364,83 

Oktober 94 2.839,74 59 1.788,88 84 2.563,68 125 3.858,75 

November 77 2.326,17 45 1.364,40 19 579,88 125 3.858,75 

December 66 1.993,92 86 2.607,52 144 4.394,88 130 4.013,10 

SKUPAJ 1173 35.443,39 700  
 

20.702,73 1074 32.083,04 1562 48.229,23 

 

 

 
 

 

2.8. Vrtec 
 

Pravica staršev do znižanega plačila vrtca izhaja iz Zakona o vrtcih (U.l. RS št. 12/96, 

44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU, 

40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), kjer je določeno, da se iz proračuna 

lokalne skupnosti pokriva razlika med ceno programa in plačilom staršev, ki pa je lahko 

največ 77% cene programa. Plačilo staršev je določeno na podlagi Pravilnika o plačilih 

staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – 

ZUPJS) in 24. člena Zakona o uveljavljanju pravic z javnih sredstev (U. l. RS, št. 62/10, 

40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – 

ZUUJFO, 57/15 in 90/15), ki določa lestvico, na podlagi katere so starši razvrščeni v 

plačne razrede - upoštevaje bruto mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s 

povprečno bruto plačo na zaposlenega v RS in upoštevaje premoženje družine. 
 

Št. zavarovanih oseb 

2012 

2013 

2014 

2015 



V letu 2015 je znašalo povprečno mesečno število otrok, vključenih v vrtec 184. V občini 

imamo  Vrtec Radenci »Radenski mehurčki«, s tremi enotami, na treh lokacijah: v 

Radencih »Mehurčki«, na Kapeli »Grozdek« in na Janževem Vrhu »Na hribčku«.  V letu 

2015 je bilo na CSD izdanih 298 odločb za znižano plačilo vrtca (nekateri starši med 

letom večkrat vložijo vlogo zaradi sprememb v družini in je zavedenih več odločb). V letu 

2015 je bilo v povprečju vključenih v vrtec 184 otrok, od tega v povprečju 20 otrok iz 

drugih občin. 

 

Ker imajo starši na podlagi sklepa OS Občine Radenci možnost uveljavljati dodatno 

olajšavo pri znižanju plačila vrtca (v primeru, da le-ta izhaja iz naslova zadolževanja za 

reševanje prvega stanovanjskega vprašanja - nakup stanovanja, gradnja stanovanjske 

hiše, visoka najemnina …), nas pristojni CSD pozove k podaji predhodnega mnenja za 

vsak posamezni primer sproti. V kolikor znaša mesečna anuiteta stanovanjskega kredita 

do 250,00 EUR se lahko plačilo vrtca dodatno zniža za en plačilni razred, če je mesečna 

anuiteta kredita višja od 250,00 EUR, se plačilo dodatno zniža za dva plačilna razreda.  

 

V letu 2015 smo prejeli skupno 44 pozivov (lani 38). Zaradi neizpolnjevanja podanih 

dodanih ugodnosti, je bilo podano eno negativno mnenje, ostalih 43 mnenj za 53 otrok 

je bilo pozitivnih (12 več kot leto prej). Soglasje k dodatni olajšavi oz. znižanju plačila za 

en plačilni razred je bilo podano na 10 pozivov, za 13 otrok, za 2 plačilna razreda pa na 

33 vlog, za 40 otrok, kar znaša mesečno cca. 2.900 eur (1.400 EUR več kot lani) oz. 

letno cca. 30.000 EUR dodatne obremenitve proračuna občine (12.000 EUR več kot lani). 

Iz navedenega izhaja, da ima 33 vlagateljev namenske stanovanjske kredite, 

hipotekarne kredite … za urejanje stanovanjskega problema v višini več kot 250 EUR na 

mesec, ostalih 10 vlagateljev ima mesečno anuiteto manj kot 250 eur. 

 

Spodnja dohodkovna lestvica za plačilo ekonomske cene v vrtcu velja od 1. 1. 2012. 

Postopek glede ugotavljanja zmožnosti plačila staršev in izdajo odločbe o višini plačila 

vodi od 1. 1. 2012 pristojni center za socialno delo (kjer imata vsaj en starš in otrok 

stalno prebivališče). 
 
Tabela 9: Dohodkovna lestvica za plačilo ekonomske cene v vrtcu *po 24. členu ZUPJS 

Doh. 
 

razred 

Povprečni mesečni 
dohodek na osebo v 

% od neto 
povprečne plače 

Plačilo 
staršev v 

odstotku od 
cene 

programa 

Število staršev (otrok), 
ki plačujejo posamezni 
razred (ločeno prvo in 

drugo starostno 
obdobje) 

Enota  
Radenci 

Enota  
Kapela 

Enota  
J. Vrh 

1 do 18% 0 % 4 x 1.st.      11 x 2.st. 3 x 1.st.  10 x 2.st. 1 x 1.st.   1 x2.st.  

2 nad 18% do 30% 10 % 7 x 1.st.      25 x 2.st. 6 x 1.st.  12 x 2.st. 1 x 1.st.  9 x 2.st. 4 x 2.st. 

3 nad 30% do 36% 20 % 9 x 1.st.      22 x 2.st. 5 x 1.st.  12 x 2.st. 4 x 1.st. 10 x2.st.  

4 nad 36% do 42% 30 % 10 x 1.st.     23 x 2.st. 9 x 1.st.  13 x 2.st. 1 x 1.st.  7 x 2.st. 3 x 2.st. 

5 nad 42% do 53% 35 % 8 x 1.st.      29 x. 2.st. 6 x 1.st.  22 x 2.st. 2 x 1.st.  6 x 2.st. 1 x 2.st. 

6 nad 53% do 64% 43 % 4 x 1.st.      12 x 2.st. 3 x 1.st.  9 x 2.st. 1 x 1.st.  3 x 2.st.  

7 nad 64% do 82% 53 % 5 x 1.st.      11 x 2.st.              17 x 2.st.                4 x 2.st. 1 x 2.st. 

8 nad 82% do 99% 66 %                      3 x 2.st.   1 x 2.st. 

9 nad 99% 77 %                      4 x 2.st.    

 

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila, vrtec izstavi račun v višini najvišjega 

dohodkovnega razreda po lestvici.  

 



Plačila vrtca so v celoti oproščeni tudi rejenci, ceno programa, v katerega je otrok 

vključen, pa krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev 

plačila vrtca za rejenca odda rejnik. 

 

2.9. Informacije javnega značaja 

 

Pravico do dostopa do informacij javnega značaja je zakonodajalec zagotovil že z Ustavo 

Republike Slovenije. Ta v drugem odstavku 39. člena določa, da ima vsakdo pravico 

dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen interes, razen v 

primerih, ki jih določa zakon. Pravica do dostopa informacij javnega značaja je ena 

temeljnih človeških pravic, ki pa je bila kot taka povzdignjena na ustavno raven šele s 

sprejetjem Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (U.l. RS 24/2003).  

 

Na podlagi 37. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in 28. člena 

Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja Občina Radenci 

vsako leto posreduje Ministrstvu za javno upravo, Službi za nevladne organizacije letno 

poročilo o izvajanju Zakona o dostopu informacij javnega značaja. 

 

V letu 2014 smo prejeli 7 zahtev po posredovanju informacij javnega značaja in v letu 

2015 smo prejeli 11 zahtev. Vsem zahtevam smo ugodili. 

 

2.10. Lokalne gospodarske javne službe 

 

Pojem javnih služb je vsebina dejavnosti, ki se izvajajo v javnem interesu in imajo 

določene značilnosti, ki se razlikujejo od drugih dejavnosti, ki sodijo v zasebni sektor. 

Občina zagotavlja tiste javne službe, za katere se sama odloči, da jih zagotavlja in javne 

službe, za katere je tako določeno z zakonom. 

 

Gospodarske javne službe se financirajo z zaračunavanjem storitev, ki jih plačujejo 

uporabniki javnih dobrin na podlagi v naprej določenih tarif, taks, nadomestil in povračil. 

Cene se določajo in oblikujejo na način, določen v zakonu, v podzakonskem predpisu ali 

odloku lokalne skupnosti. 

 

Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radenci (Uradno glasilo slov. občin 

7/2014), določa dejavnosti gospodarskih javnih služb in ureja način njihovega delovanja. 

Na območju Občine Radenci se kot gospodarske javne službe opravljajo dejavnosti, ki so 

z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in izbirne dejavnosti 

gospodarske javne službe. 

 

Obvezne lokalne javne gospodarske  službe zajemajo naslednje dejavnosti: 
 

- Oskrba s pitno vodo v Občini Radenci (Zakon o varstvu okolja). V  Občini 

Radenci je trenutno oskrba s pitno vodo urejeno s pogodbo o oskrbi s pitno vodo 

v Občini Radenci. V Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah imamo 

zapisano, da bomo zagotavljali izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno 

vodo preko javnega podjetja.  
Prenos izvajanja gospodarske javne službe je pogojen z zaključkom projekta 

»Sistem C«, ko bo za vse občine vključene v projekt  izgradnje pomurskega 

vodovoda »krak C« izvajalec javne gospodarske službe Javno podjetje Prlekija iz 

Ljutomera. 
- Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode; v Občini 

Radenci je bil za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja 

in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode izbran koncesionar, podjetje 

SIM d.o.o., Panonska cesta 29, 9252 Radenci. Pogodba je bila podpisana 

29.06.2006, št. 355-00003/06-1-KP za obdobje 15 let. 
- Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov; v letu 2012 je bil z upravno 

odločbo št. 430-2/2012, z dne 23.7.2012 izbran koncesionar Saubermacher 

Slovenija d.o.o. za obdobje 15 let.  
- Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih 

 odpadkov; v skladu s sprejetimi dokumenti občin pomurske regije je 



Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (v nadaljevanju 

CERO), s 1.2.2010 prevzelo izvajanje gospodarske javne službe odlaganja 

odpadkov.  
- Urejanje in čiščenje javnih površin; OS Občine Radenci je na svoji 21. redni 

seji, 14.11.2013 sprejel sklep o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih 

gospodarskih javnih službah v Občini Radenci in sicer na način, da se zagotavlja 

izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin v prihodnosti na podlagi 

podeljene koncesije.  
Občina Radenci je začela postopek podelitve koncesije z objavo javnega razpisa 

11.7.2014. V predpisanem roku smo prejeli dve ponudbi.  Strokovna komisija za 

vodenje postopka odpiranja in strokovnega pregleda ponudb je ugotovila, da 

nobeden od ponudnikov ne izpolnjuje pogojev razpisa zaradi česar ni bil izbran 

nobeden ponudnik. Oba ponudnika sta se pritožila in pritožbeni organ je odločil, 

da se koncesija podeli podjetju G.M.W. d.o.o. Konkurenčni ponudnik SIM d.o.o. je 

zaradi odločitve vložil upravni spor na upravnem sodišču, ki je potrdilo odločitev 

župana, ki je odločal o pritožbi na prvi stopnji. 

Koncesijska pogodba za izvajanje storitev urejanja javnih in drugih zelenih 

površin v Občini Radenci, št. 35403-0004/2014-35, z dne 31.12.2015. 

- Varstvo pred požarom (Zakon o gasilstvu). Lokalna skupnost zagotavlja 

organiziranost, opremljenost in delovanje gasilstva v občini. V Občini imamo 

Gasilsko zvezo in vanjo vključenih 7 Prostovoljnih gasilskih društev.  
Naloge občine po Zakonu o gasilstvu so zagotavljanje organiziranosti, 

opremljanje in delovanje gasilstva. Hkrati pa je občina dolžna zagotavljati 

ustrezna sredstva. 
- Pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču (Zakon o zaščiti 

živali). Zakon o zaščiti živali zahteva, da se v občini zagotovi zavetišče za 

zapuščene živali. Občina ima sklenjeno pogodbo o izvajanju dejavnosti oskrbe in 

namestitve zapuščenih živali z osebo zasebnega prava Mala hiša, zavetišče za 

živali d.o.o., Tešanovci 20, p.p. 34, 9226 Moravske Toplice. Zagotovitev zavetišča 

je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba pri čemer mora 

biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču 

(Občina Radenci ima zagotovljeno eno mesto v Mali hiši). 
- Vzdrževanje občinskih javnih cest (Zakon o javnih cestah). Način opravljanja 

rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih cest določi občina z 

Odlokom. Z Odlokom uredi tudi opravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo 

občinskih cest ter nadzorstvo nad občinskimi cestami. Z upravno odločbo št. 410-

10/2012, z dne 7.9.2013 je bil izbran koncesionar za opravljanje lokalne 

gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih cest na območju Občina 

Radenci« za obdobje 15 let. 
 

Kot izbirne dejavnosti gospodarske javne službe se na območju Občine Radenci 

opravljajo še: 

- urejanje ter vzdrževanje pokopališč, 

- pogrebne storitve, 

- oskrba z energetskimi plini (koncesija), 

- vzdrževanje javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije. 

 

2.11. Javna naročila 

 

Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Ur.l RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011, 

43/2012, 90/2012 in 19/2014 ) določa obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri 

javnem naročanju blaga, storitev in gradenj. 

 

ZJN 2 določa različno uporabo postopkov glede na vrednost javnega naročila oz. ali gre 

za javna naročila, ko je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije, ali domača 

javna naročila, ko je potrebna samo objava na Portalu javnih naročil. 

 

Naročnik lahko izvede javno naročanje po enem izmed naslednjih postopkov: 

1. odprti postopek, 

2. postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, 



3. konkurenčni dialog, 

4. postopek s pogajanji brez predhodne objave, 

5. postopek s pogajanji po predhodni objavi, 

6. postopek oddaje naročila male vrednosti. 

 

Po postopku oddaje naročila male vrednosti se upoštevajo mejne vrednosti naročila in 

sicer: 

 pri naročanju blaga in storitev od 20.000 EUR do 134.000 EUR 

 pri naročanju gradenj od 40.000 EUR do 274.000 EUR (zneski brez DDV). 

 

V letu 2015 smo na OU Občine Radenci izvedli: 

 7 velikih javnih naročil po odprtem postopku 

 0 naročilo male vrednosti 

 242 javnih naročila (oddaja z naročilnico) do 20.000 EUR za blago in storitve in 

do 40.000 EUR za gradbena dela. 

 

2.12. Novorojenčki in izjemne denarne pomoči 

 

Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Radenci (Uradno glasilo slovenskih 

občin, št. 4/2009) – EDP in pomoč ob rojstvu otroka. 

 

V letu 2015 je bilo dodeljenih 30 denarnih nagrad ob rojstvu otroka oz. 1 več kot v letu 

2014, od tega se je 6 staršev odločilo tudi za Hrčkovo varčevanje s hranilno knjižico 

preko PBS d.d.. 

Občina in PBS d.d. imata sklenjen Dogovor o poslovnem sodelovanju, saj smo ob 

ponudbi PBS d.d. ugotovili, da v tem sodelovanju obstaja obojestranski interes - tako, da 

staršem novorojencev prepustimo samostojno odločitev glede Hrčkovega varčevanja in 

jim v primeru, če se zanj odločijo, na račun otroka nakažejo dodatnih 30,00 EUR. Otrok 

prejme v teh primerih Hrčkovo knjižico z začetnim vložkom 30 EUR, hranilnik v obliki 

hrčka, od občine pa voščilnico, knjigo in nakazilo v višini 200,00 €. Otroci staršev, ki se 

za Hrčkovo varčevanje ne odločijo, prejmejo darilo samo od Občine. Skupaj je bilo za 

namen »pomoči« novorojenčkov porabljenih v proračunu občine Radenci za leto 2015 

7.456,62 EUR. 

 

V letu 2015 je bilo za namen enkratnih denarnih pomoči občanom in pomoči potrebnim 

posameznikom oz. družinam nakazano 8.736,69EUR, kar je za 1.663,31 EUR manj kot 

leto poprej.  Najpogosteje razlog za  dodelitve  EDP je v nezmožnosti oseb pri pokrivanju 

stroškov položnic, nabavi kuriv in ozimnice oz. osnovnih prehrambnih artiklov.  

 

EDP se dodeljujejo na podlagi veljavnega pravilnika in znašajo od 150 do 200 EUR, 

izjemoma pa tudi več - v primeru izrednih razmer (pr. požar, plaz, bolezen, poplava …). 

Skupno smo prejeli  68 vlog, od tega jih 21 ni izpolnjevalo pogojev za dodelitev EDP. 

  



2.13. Pomoč družini na domu 

 

Odlok o javni službi pomoč družini na domu v Občini Radenci (Uradne objave Občine 

Radenci št. 5, Prepih z dne, 1. 12. 1999). 

 

Na območju naše občine izvaja storitev Pomoči na domu Zavod Domania – ki mu je 

bila v letu 2014 za opravljanje te storitve podeljena koncesija. Občina krije stroške 

storitve v skladu z veljavno metodologijo, in sicer 50 % cene storitve/na efektivno uro + 

stroške vodenja (7,49 EUR) in na podlagi dejansko opravljenih ur storitve pri 

uporabnikih. Uporabnik plača 50 % cene storitve/na efekt. uro (6,24 EUR), prav tako na 

podlagi število opravljenih ur pomoči, ki jo prejme.   
 
Tabela 10 : Pomoč družini na domu po mesecih – v letu 2015 

Mesec Število 
uporabnikov 

Število 
opravljenih 

ur 

Cena 
storitve/ 
na efekt. 

uro 

Prispevek 
občine 

7,49 
eur/ef.uro 

Prispevek 
uporab. 

6,24 
eur/ef.uro 

Prispevek 
skupaj 
13,73 

eur/ef.uro 

JANUAR 4 49,5 13,73 EUR 370,76 EUR 308,88 EUR 679,64 EUR 

FEBRUAR 6 44 13,73 EUR 329,56 EUR 274,56 EUR 604,12 EUR 

MAREC 6 53,5 13,73 EUR 400,72 EUR 333,84 EUR 734,56 EUR 

APRIL 8 70 13,73 EUR 524,30 EUR 436,80 EUR 961,10 EUR 

MAJ 8 69,5 13,73 EUR 520,56 EUR 433,68 EUR 954,24 EUR 

JUNIJ 8 55,5 13,73 EUR 415,70 EUR 346,32 EUR 762,02 EUR 

JULIJ 6 63 13,73 EUR 471,87 EUR 393,12 EUR 864,99 EUR 

AVGUST 7 71,5 13,73 EUR 535,54 EUR 446,16 EUR 981,70 EUR 

SEPTEMBER 7 102,5 13,73 EUR 767,73 EUR 639,60 EUR 1.407,33 
EUR 

OKTOBER 8 116 13,73 EUR 868,84 EUR 723,84 EUR 1.592,68 
EUR 

NOVEMBER 7 118 13,73 EUR 883,82 EUR 736,32 EUR 1.620,14 
EUR 

DECEMBER 9 109 13,73 EUR 816,41 EUR 680,16 EUR 1.496,57 
EUR 

SKUPAJ    6.089,40 
EUR 

5.753,28 
EUR 

12.659,09 
EUR 

POVPREČNO/mesec 7 upor/mesec 76,84 
ur/mesec 

 507,45 
eur/mes 

479,44 
eur/mes 

1.054,93 
eur/mes 

 

Ugotavljamo, da se je število uporabnikov v letu 2015 mesečno povečevalo, saj se je iz 

začetnih 4 uporabnikov v januarju število uporabnikov do decembra povečalo na 9. Tudi 

število opravljenih efektivnih ur pri uporabnikih je mesečno variiralo. Razlogi za to so 

najpogosteje vezani na zdravstveno stanje uporabnikov – odhodi v bolnišnico, ko po 

povratku potrebujejo več nege in oskrbe, demenca, ostale bolezni …. 

 

Uporabniki se za enkrat odločajo za pomoč na domu iz razloga, da ostanejo, če je le 

možnost za to, čim dlje v domači oskrbi. Storitev pomoči na domu koristijo v obsegu, ki 

ga trenutno zmorejo tudi sami plačati. Nihče od uporabnikov se še ni odločil za dodatno 

subvencijo občine. 

  

V kolikor namreč kateri od uporabnikov storitve ne bi zmogel plačevati v določenem 

deležu, se lahko odloči tudi za dodatno subvencijo občine, vendar se občina v tem 

primeru zagotovi zavarovanje plačila subvencije na način, da vknjiži prepoved odtujitve 

uporabnikovega premoženja (enaka praksa je pri doplačilu domske oskrbe). 

  



II. ZAKLJUČNI RAČUN 2015 
 

1. ZAKONSKA PODLAGA ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA 
PRORAČUNA 

 
Zaključni račun proračuna za leto 2014 je pripravljen v skladu z: 

- Zakonom o javnih financah,  

- Zakonom o računovodstvu,  

- Odredbo o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov 

in odhodkov in drugih izdatkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev, 

- Pravilnikom o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k 

izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, 

- Zakonom o financiranju občin,  

- Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov,  

- Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun in proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava,  

- Navodilom za pripravo zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

- Metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 

posrednih uporabnikov proračuna ter drugimi podzakonskimi akti, vezanimi na to 

področje. 

Računovodska izkaza za proračun in proračunske uporabnike sta  

- izkaz bilance prihodkov in odhodkov, katerega sestavna dela sta izkaz računa 

finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja in  

- izkaz bilance stanja. 

 
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje 

neposrednega uporabnika: 

 

Proračun Občine Radenci opredeljuje sledeče neposredne uporabnike: 

 Občina Radenci, Radgonska cesta 9, Radenci, ustanovljena na osnovi Zakona o 

lokalni samoupravi, 

 Krajevna skupnost Radenci, Radgonska cesta 9, 9252  Radenci, ustanovljena kot ožji 

del občine. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjega dela občine 

Radenci so določeni s Statutom občine Radenci (Urad. Glasilo slov. občin št. 8/2011), 

 Krajevna skupnost Kapela, Kapelski Vrh 90, Radenci, ustanovljena kot ožji del 

občine. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjega dela občine Radenci 

so določeni s Statutom občine Radenci (Urad. Glasilo slov. občin št. 8/2011), 

 

Posredni uporabniki proračuna občine Radenci so: 

 Osnovna šola Radenci, Radgonska cesta 10, Radenci, ustanovljena z Odlokom o 

ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna šola Radenci (Ur. l. 

RS št. 42/97, Uradno glasilo slov. občin 26/07, 12/09 in 18/10), 

 Osnovna šola Kapela, Kapelski Vrh 95, Radenci, ustanovljena z Odlokom o 

ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna šola Kapela (Ur. l. 

RS št. 42/97, Uradno glasilo slov. občin št. 26/04, 19/09, 18/10 in 10/11) 

 Vrtec Radenci »Radenski mehurčki«, Titova cesta 1, Radenci, ustanovljen z 

Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda vrtec Radenci 

(Ur. l. RS št. 43/97, Uradno glasilo slov. občin št. 26/04 in 19/09), 

 Ljudska univerza, Trg svobode 4, Gornja Radgona, ustanovljena z Odlokom o 

ustanovitvi javnega zavoda ljudska univerza Gornja Radgona (Ur. l. RS št. 28/99, 

34/02 in 41/11), 

 Glasbena šola, Partizanska cesta 25, Gornja Radgona, ustanovljena z Odlokom o 

ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda glasbena šola Gornja 

Radgona (Ur. l. RS št. 63/98 in 41/11), 

 Zdravstveni dom Gornja Radgona, Partizanska cesta 40, Gornja Radgona, 

ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda zdravstveni dom Gornja 

Radgona (Ur. l. RS št. 28/99 in 41/11), 



 Javni zavod »Zavod za turizem in šport Radenci«, Radgonska cesta 10, 

ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport 

Radenci« (Uradno glasilo slov.občin,  št. 13/14) 

 

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 primanjkljajem in zadolževanjem 

 

Odlok o proračunu občine Radenci za leto 2015 je bil sprejet na 4. redni seji dne, 

24.3.2015 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 15/2015.  

Pripravljen je bil na podlagi smernic in kvantitativnih izhodišč Ministrstva za finance 

glede priprave globalnih bilanc javnega financiranja proračunov RS in občin, ki so 

izhajale iz analize gospodarskih gibanj v RS s ciljno projekcijo razvoja za obdobje 2008 – 

2013 in iz ciljnega scenarija makro fiskalnih okvirov za pripravo proračuna za leto 2015. 

 

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom 

določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na 

podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, 

mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev 

občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe 

(dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne 

porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne 

porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se 

med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter 

del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot 

solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom 

sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se 

občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in 

solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev 

za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava 

predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s 

prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne 

porabe. 

 

Občina Radenci je v letu 2015 potrdila dva rebalansa proračuna. Rebalans I. Proračuna 

Občine Radenci za leto 2015 je bil sprejet na 6. redni seji OS Občine Radenci, 

09.06.2015 in  Rebalans II. Proračuna Občine Radenci za leto 2015 je bil sprejet na 8. 

redni seji OS Občine Radenci, 20.10.2015. 

 
 

1. REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV (veljavni proračun v 
primerjavi z realizacijo) 

 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

I. Skupni prihodki proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov realizirani  v višini 

8.421.882,76 EUR oz. 8,4% manj kot je bilo planirano. V absolutnem znesku to pomeni     

775.889,67 EUR. V celoti je nedoseganje planirane višine  prihodkov pripisati zamudi pri 

izvajanju plačil v vodovodnem sistemu »Sistem C« s strani države.   

 

II. V navedeni bilanci tudi realizirana višina odhodkov  zaostaja za planiranimi v višini 

8,4 % kar predstavlja 1.521.030,97 EUR. Spremembe na odhodkovni strani so 

podrobneje opisane v nadaljevanju – obrazložitev posebnega dela realizacije proračuna, 

kjer tolmačimo odstopanja v višini nad 5% oz. v nominalni  vrednosti več kot 1.000 EUR 

na ravni proračunske postavke. 
 

III. Po bilanci prihodkov in odhodkov znaša presežek odhodkov nad prihodki 340.786,02 

EUR  
 
 



RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

V letu 2015 ni bilo dogodkov. 
 

RAČUN FINANCIRANJA 

VII. Zadolževanja v letu 2015 ni bilo. 

VIII. Odplačilo dolga je bilo realizirano v višini 174.257,68 EUR.  

IX. Sprememba stanja sredstev na računih je pozitivna v višini 340.786,02 EUR.  

X. Neto zadolževanje se je z odplačilom dolga znižalo, zadolženost občine na dan 

31.12.2014 znaša 989.075,60  EUR.  

XI. Neto financiranje pomeni razliko med prihodki in odhodki po prvem delu proračuna 

oz. po Bilanci prihodkov in odhodkov. Označena je negativno, kar pomeni, da so prihodki 

po bilanci prihodkov in odhodkov toliko nižji od odhodkov v višini 515.043,70 EUR. 

XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta je bilo pozitivno, 

417.611,41 EUR.  
 

Stanje sredstev na dan 31.12.2015 znaša 758.397,43 EUR. 
 
 

III. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA 
PRORAČUNA ZA LETO 2015 

 
V obrazložitvi splošnega dela zaključnega računa proračuna Občine Radenci za leto 2015 
obrazlagamo samo prihodke proračuna glede na planirane prihodke. Obrazložitve odhodkov bomo 
podali v drugem – posebnem delu zaključnega računa proračuna za leto 2015.  
 
Realizacija prihodkov v realizaciji proračuna za leto 2015 po skupinah prihodkovnih kontov 
 

Skupni prihodki proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov realizirani  v višini   

8.421.882,76 EUR oz. 8,4% manj kot je bilo planirano. V absolutnem znesku to pomeni     

775.789,67 EUR. Največja odstopanja na prihodkovni strani so:  

• sofinanciranje izgradnje vodovodnega sistema C (zamik sofinanciranja države) 

 EU sredstva 3.213.742,38 EUR (indeks 80,7 ) 

 Sredstva RS 672.144,04 EUR (indeks 77,8) 

 Vračilo sredstev premoščanja(sklep OS) 74.152,85 EUR (indeks 37,1) 

 

In odstopanja v presežku realiziranih prihodkov (zneski so navedene v celoti): 

• Davek na dediščine in darila 8.802,67 EUR (indeks 517,8) 

• Davek na promet nepremičnin od pravnih oseb 6.930,29 EUR (indeks 231,0) 

• Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb 36.023,99 EUR (indeks 128,7) 

• Prihodki od najemnin CERO Puconci 21.207,45 EUR (indeks 223,2) 

• Prihodki od najemnin (kanalizacijsko omrežje) 103.955,82 EUR (indeks 108,3) 

• Prihodki od najemnin (vodovodno omrežje) 224.954,48 EUR (indeks 112,5) 

• Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 116.452,51 

EUR (indeks 116,5) 

• Drugi prihodki 12.995,04 EUR (indeks 130,0) 

• Prihodki od komunalnih prispevkov 44.587,83 EUR (indeks 131,1) 

• sredstva za sanacijo plazu iz državnih sredstev za naravne nesreče 343.132,10 

EUR (indeks 202,3) 

  



1.  SPLOŠNI DEL  

 

A -  Bi lanca prihodkov in odhodkov  

 
 

 

 

Prihodki proračuna  

 

70 - DAVČNI PRIHODKI 

Vrednost: 3.080.452 € 

700 - Davki na dohodek in dobiček 

Vrednost: 2.556.797 € 

Med davčnimi prihodki predstavlja največji delež dohodnina. Zakon o financiranju občin 

(ZFO-1) določa način izračuna primerne porabe občin, prihodek občine iz glavarine in 

finančno izravnavo.  

Dohodnina  kot občinski vir za leto 2015 tako znaša 2.556.797 EUR, kar predstavlja 

30,36% vseh prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Preko leta jo na občinski 

proračun prejemamo tedensko po 1/52 letnega zneska. Izračun dohodnine občinski vir 

naredi Ministrstvo za finance in temelji na različnih parametrih in sicer: - številu 

državljanov RS s stalnim prebivališčem v občini in številu tujcev z izdanim dovoljenjem 

za stalno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini, - skupni 

površini občine in skupni dolžini lokalnih cest in javnih poti, - deležu mlajših od 15 let in 

starejših od 65 let, - primerni porabi občine, izračunani na podlagi omenjenih 

parametrov, - prihodku občine iz naslova dohodnine, - izračuna primernega obsega 

sredstev za financiranje delovanja občine. 

Davčni prihodki 
37% 

Nedavčni prihodki 
8% 

Kapitalski prihodki 
0% 

Prejete donacije 
0% 

Transferni prihodki 
55% 

Struktura realiziranih prihodkov  v letu 2015 

 



 

703 - Davki na premoženje 

Vrednost: 335.006 € 

Med davke na premoženje sodijo: davek na dediščine in darila, davek na promet 

nepremičnin, davek od premoženja (nepremičnine in premičnine, nadomestilo za 

uporabo stavbnega zemljišča). 

Teh prihodkov ne moremo natančno določiti, saj so odvisni od dejanskega prometa v 

prihodnosti. Realizacija v letu 2015 je 335.006 EUR, kar predstavlja 3,98 % vseh 

prihodkov bilance prihodkov in odhodkov.  

V tem sklopu je največ prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in 

sicer od pravnih oseb 155,300,41 EUR in od fizičnih oseb 125.622,46 EUR. 

Davke pobira in izterjuje FURS in jih prenakazuje občini na podračune.  

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se skladno z Zakonom o stavbnih 

zemljiščih pobira od pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljišč, ki ležijo v občini 

Radenci. 

704 - Domači davki na blago in storitve 

Vrednost: 188.649 € 

Med domače davke na blago in storitve sodijo: davek na dobitke od iger na 

srečo, turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, okoljske dajatve, druge 

občinske takse. 

Ti prihodki so realizirani višini 188.648,90 EUR, kar je 2,24 % od vseh planiranih v 

bilanci prihodkov in odhodkov. 

Okoljske dajatve so namenska sredstva, ki se smejo porabiti samo v določene namene. 

Turistična taksa je bila zbrana v višini 125.124,03 oz.13,8 % več od planiranih 

prihodkov. 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

Vrednost: 663.452 € 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

Vrednost: 540.436 € 

Med prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke na premoženje sodijo: prihodki od 

obresti na depozite in sredstva na vpogled, najemnine za poslovne prostore, prihodki iz 

naslova podeljenih koncesij, drugi prihodki od premoženja. 

Prihodki od obresti za vezane depozite so bili realizirani v višini 589,31 EUR. 

Prihodki od najemnin za poslovne prostore znašajo 7.227,12 EUR, najemnine za 

stanovanja 37.263,81 EUR. Prihodki iz naslova najemnin za CERO Puconci znašajo 

21.207,45 EUR in prihodki iz naslova najemnine za kanalizacijsko omrežje znašajo 

103.955,82 EUR.  Prihodki iz naslova najemnine za vodovodno omrežje znašajo 

224.954,48 EUR, prihodki od najemnin za optično omrežje pa 12.758,89 EUR. 

Gre za namenske prihodke, ki bodo namenjeni investicijskemu vzdrževanju javne 

komunalne in druge infrastrukture v naslednjih letih.  

Prihodki iz naslova koncesijske dajatve od iger na srečo znašajo 116.452,51 EUR. 

 

711 - Takse in pristojbine 

Vrednost: 3.583 € 

Med takse in pristojbine sodijo upravne takse. Sem sodijo vse takse, ki jih pobira občina 

med izvajanjem svojih obveznosti iz Zakona o upravnih taksah. Realizirane so v višini 

3.583,28 EUR. 

 



712 - Globe in druge denarne kazni 

Vrednost: 4.442 € 

Med denarne kazni sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo 

prostora ter globe za prekrške in povprečnine. Realizirani so v višini 4.442,24 EUR, kar 

predstavlja 0,06 % vseh prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 

Vrednost: 30.302 € 

Prihodki od prodaje blaga in storitev (vzdrževanje pokopališča in najem groba, temelji za 

postavitev spomenika, soglasje) so realizirani višini 30.301,61 EUR, kar je 0,36 % vseh 

prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. 

Pokopališče Radenci: 6.063,83 EUR 

Pokopališče Kapela: 24.238,78 EUR 

714 - Drugi nedavčni prihodki 

Vrednost: 84.688 € 

Med druge nedavčne prihodke sodijo: komunalni prispevek, drugi prihodki (povračila 

vodnih povračil, ...), drugi prihodki iz naslova sofinanciranja (sofinanciranje investicij), 

prihodki iz naslova priključnine na širokopasovno omrežje. 

Realizirani so bili v višini 84.688,47 EUR, kar predstavlja 1,01 % vseh prihodkov 

proračuna. Največji del predstavlja komunalni prispevek in sicer 444.587,83 EUR (za 

priključitev na kanalizacijsko omrežje in gradnja objektov). 

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 

Vrednost: 47.966 € 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 

Vrednost: 47.966 € 

Gre za prihodke od prodaje zemljišč v lasti občine Radenci, ki smo jih realizirali v višini 

47.966,11 EUR, kar je 0,06% vseh prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Gre za 

prodajo stavbnih zemljišč (individualna gradnja). 

 

73 - PREJETE DONACIJE 

Vrednost: 380 € 

730 - Prejete donacije iz domačih virov 

Vrednost: 380 € 

V proračun so bile vplačane donacije  in sicer: 

Donacije za revitalizacijo parka v višini 380,00 EUR  

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

Vrednost: 4.629.633 € 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Vrednost: 1.415.890 € 

Realizirani so transferni prihodki iz državnega proračuna v višini 1.415.890,63 EUR, in 

sicer: 

- finančna izravnava v višini 114.670,00 EUR 

- 23. člen ZFO-1 v višini 24.928 

- požarna taksa v višini 7.774,00 EUR 



- za sofinanciranje skupne medobčinske uprave - inšpektorat v višini 17.511,94 

EUR (delno za 2014) 

- prejeta sredstva za sistem C v višini 746.496,89 EUR 

- STOP CO2 - delno v višini 27.436,15 EUR 

- sredstva za povračilo stroškov dela javnih delavcev v višini 29.834,74 EUR 

- povračilo sredstev za projekt City Cooperation v višini 21.500,00 EUR 

- sredstva za rušitev vrtca v višini 78.495,39 EUR 

- sredstva za sanacijo plazu v višini 343.132,10 EUR 

- za gozdne poti v višini 3.457,60 EUR 

- delno povračilo suvbvencij zanajemnine stanovanj v višini 653,55 EUR 

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 

Evropske unije 

Vrednost: 3.213.742 € 

Realizirani so prihodki za izgradnjo vodovodnega sistema C, ki se delno sofinancira tudi 

iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije in sicer v višini 3.213.742,38 EUR. 

 

Transferni prihodki (740+741) znašajo 54,98% vseh prihodkov proračuna. 

 

 

Primerjava plana in realizacije prihodkov v letu 2015 
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Odhodki proračuna  

 

Odhodki proračuna po področjih proračunske porabe (realizacija 2015) 

 

 

 
 
 

 

40 - TEKOČI ODHODKI 

Vrednost: 1.632.053 € 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Vrednost: 215.129 € 

Podskupina odhodkov za plače in drugi izdatki zaposlenim zajema plače in dodatke 

zaposlenim, regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom, 

prevoz na delo), sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo, druge izdatke zaposlenim 

(jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči). Sredstva za plače se zagotavljajo v skladu z 

izhodišči ministrstva in veljavnimi sistematizacijami. 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

Vrednost: 33.563 € 

Podskupina odhodkov za prispevke delodajalcev zajema prispevke za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in 
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starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 

javne uslužbence.  

402 - Izdatki za blago in storitve 

Vrednost: 920.193 € 

Podskupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema vsa plačila materiala, 

drugega blaga in plač vseh opravljenih storitev, ki jih občina pridobiva na trgu. Vsebuje 

naslednje izdatke: pisarniški material in storitve, posebni material in storitve, energija, 

voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za 

službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in druge operativne odhodke.  

 

403 - Plačila domačih obresti 

Vrednost: 10.458 € 

Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti za najete kredite. 

409 - Rezerve 

Vrednost: 452.710 € 

Podskupina predstavlja izločanje obveznih proračunskih rezerv za tekoče leto.  

 

 

41 - TEKOČI TRANSFERI 

Vrednost: 1.857.410 € 

410 - Subvencije 

Vrednost: 9.595 € 

Subvencije zajemajo transfere javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom, katerih 

prihodki ne pokrivajo odhodkov in jim država (in lokalna skupnost) zagotavlja finančno 

podporo. 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

Vrednost: 1.007.997 € 

Podskupina odhodkov transferi posameznikom in gospodinjstvom zajema vsa plačila, 

namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavlja splošen 

dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali 

gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov.  

Gre za subvencijo omrežnine, ki jo krijemo občanom, kritje oskrbnine v domovih za 

starejše, kritje dela oskrbnine v vrtcu, stroške prevoza otrok v in iz OŠ Kapela, enkratno 

denarno pomoč ob rojstvu, štipendije. 

 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 

Vrednost: 154.490 € 

Neprofitne organizacije so javne ali privatne institucije, katerih cilj ni pridobivanje 

dobička (dobrodelne organizacija, verske organizacije, društva in druge neprofitne 

organizacije). 

413 - Drugi tekoči domači transferi 

Vrednost: 685.328 € 

Podskupina odhodkov drugi domači transferi zajema tekoče transfere drugim ravnem 

države ter tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb. 

 



42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 

Vrednost: 4.290.058 € 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

Vrednost: 4.290.058 € 

Podskupina zajema odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev - investicijsko 

vzdrževanje, projektna dokumentacija, novogradnje. 

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 

Vrednost: 127.317 € 

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

Vrednost: 53.674 € 

Podskupina zajema investicijske transfere nepridobitnim pravnim osebam. 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

Vrednost: 73.643 € 

Podskupina kontov zajema investicijske transfere proračunskim uporabnikom 

(investicijsko vzdrževanje šol in vrtcev, nakup opreme za šole in vrtce, inv.transfere v 

druge javne zavode). 

  

 

 

 

Primerjava plana in realizacije odhodkov po področjih proračunske porabe v letu 2015
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B - Račun finančnih terjatev in naložb  

V letu 2015 ni bilo dogodkov. 

 

C - Račun financiranja  

55 - ODPLAČILA DOLGA 

Vrednost: 174.258 € 

550 - Odplačila domačega dolga 

 

Občina je v letu 2015 dokončno odplačala dolgoročni rkedit pri BKS Bank v znesku 

63.333,28 EUR ter delno dolgoročni kredit najet pri SID d.d. v znesku 110.924,40 EUR.  

 

 

IV. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE V 
LETU 2015 

 
Otvoritveno stanje sklada rezerv v naši občini je bilo 1.1.2015 v višini 16.348,66 EUR. 

Do 31.12.2015 smo v rezerve izločili 442.096,14 EUR. Od tega je bilo iz državnih rezerv 

nakazanih v proračun 343.132,10 EUR. Porabljena so bila sredstva v višini 458.439,59 

EUR za sanacijo plazu v Radenskem Vrhu, za odvodnjavanje v Janževem Vrhu ter za 

sanacijo cestišča na cesti Hrastje Mota – Hrašenski Vrh. Stanje na dan 31.12.2015 je 

5,21 EUR.  

 

 

V. POROČILO O OPRAVLJENIH PRERAZPOREDITVAH PRAVIC 
PORABE IN PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V 

LETU 2015 
 
V letu 2015 smo v proračunu  Občine Radenci opravili 7(sedem) prerazporeditev. 

Prerazporeditve znotraj postavk posebej ne pojasnjujemo, iz tabele pa je razvidna 

poraba splošne proračunske rezervacije. 

 

 

Datum 
sklepa 

Štev. 
sklepa 

Prerazporeditev (iz) Prerazporeditev (na) Znesek 

16.06.2015 01-2015 PP    01009 Novoletno praznovanje PP    01008 Občinski praznik 631,63 

    KONTO 413302 

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE 
ZAVODE -ZA IZDATKE ZA BLAGO 
IN STOR. KONTO 402901 PLAČILA AVTOR.HONOR.   

16.06.2015 01-2015 PP    01009 Novoletno praznovanje PP    01019 Dan Samostojnosti 322,14 

    KONTO 413302 

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE 
ZAVODE -ZA IZDATKE ZA BLAGO 
IN STOR. KONTO 402099 

DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN 
STORITVE   

16.06.2015 01-2015 PP    04230 Tekoča proračunska rezervacija PP    04009 Delovanje RRA Mura 185,92 

    KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA  
REZERVACIJA KONTO 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI   

16.06.2015 01-2015 PP    04230 Tekoča proračunska rezervacija PP    04170 Vzgoja v času bolezni 400,00 

    KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 411999 

DRUGI TRANSFERI 
POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM   

15.07.2015 02-2015 PP    04230 Tekoča proračunska rezervacija PP    04155 Šport - ostalo 2.006,25 

    KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 402699 

DRUGE NAJEMNINE, 
ZAKUPNINE, LICENČNINE   

25.08.2015 03-2015 PP    04230 Tekoča proračunska rezervacija PP    04225 Oblikovanje proračunske 4.000,00 



rezerve za odpravo posledic 
naravnih nesreč 

    KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 409100 PRORAČUNSKA REZERVA   

15.09.2015 04-2015 PP    04230 Tekoča proračunska rezervacija PP    04155 Šport - ostalo 1.074,00 

    KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 402099 

DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN 
STORITVE   

26.10.2015 05-2015 PP    04230 Tekoča proračunska rezervacija PP    04321 
Pločnik na Kapelski cesti z 
javno razsvetljavo 2.250,00 

    KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 420501 OBNOVE   

          NRP   
OB100-
15-0005 

PLOČNIK NA KAPELSKI CESTI Z 
JAVNO RAZSVETLJAVO   

26.10.2015 05-2015 PP    04057 
Zimska služba na občinskih 
cestah PP    04321 

Pločnik na Kapelski cesti z 
javno razsvetljavo 11.305,00 

    KONTO 402503 
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH 
OBJEKTOV KONTO 420501 OBNOVE   

          NRP   
OB100-
15-0005 

PLOČNIK NA KAPELSKI CESTI Z 
JAVNO RAZSVETLJAVO   

26.10.2015 05-2015 PP    04070 
Električna energija za javno 
razsvetljavo PP    04321 

Pločnik na Kapelski cesti z 
javno razsvetljavo 1.500,00 

    KONTO 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA KONTO 420401 NOVOGRADNJE   

          NRP   
OB100-
15-0005 

PLOČNIK NA KAPELSKI CESTI Z 
JAVNO RAZSVETLJAVO   

26.10.2015 05-2015 PP    04060 
Park Radenci - vzdrževanje in 
obeležja PP    04321 

Pločnik na Kapelski cesti z 
javno razsvetljavo 3.000,00 

    KONTO 402099 
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN 
STORITVE KONTO 420501 OBNOVE   

          NRP   
OB100-
15-0005 

PLOČNIK NA KAPELSKI CESTI Z 
JAVNO RAZSVETLJAVO   

26.10.2015 05-2015 PP    04059 
Vzdrževanje javnih površin - 
javna snaga PP    04321 

Pločnik na Kapelski cesti z 
javno razsvetljavo 1.319,00 

    KONTO 402503 
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH 
OBJEKTOV KONTO 420501 OBNOVE   

          NRP   
OB100-
15-0005 

PLOČNIK NA KAPELSKI CESTI Z 
JAVNO RAZSVETLJAVO   

26.10.2015 05-2015 PP    04016 
Vzdrževanje in nakup opreme v 
upravi PP    04014 

Stroški tekočega vzdrževanja 
prostorov uprave 1.000,00 

    KONTO 402513 
TEK.VZDRŽ.PROGRAMSKE 
(NELICENČNE) OPREME KONTO 402500 

TEKOČE VZDRŽEVANJE 
POSLOVNIH OBJEKTOV   

26.10.2015 05-2015 PP    04016 
Vzdrževanje in nakup opreme v 
upravi PP    04014 

Stroški tekočega vzdrževanja 
prostorov uprave 300,00 

    KONTO 420703 
NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE 
OPREME KONTO 402500 

TEKOČE VZDRŽEVANJE 
POSLOVNIH OBJEKTOV   

    NRP   

OB100-
09-
0001 

VZDRŽEVANJE IN NAKUP 
OPREME V UPRAVI         

26.10.2015 05-2015 PP    04016 
Vzdrževanje in nakup opreme v 
upravi PP    04014 

Stroški tekočega vzdrževanja 
prostorov uprave 135,00 

    KONTO 420300 NAKUP DRUGIH OSN.SREDSTEV KONTO 402500 
TEKOČE VZDRŽEVANJE 
POSLOVNIH OBJEKTOV   

    NRP   

OB100-
09-
0001 

VZDRŽEVANJE IN NAKUP 
OPREME V UPRAVI         

26.10.2015 05-2015 PP    04016 
Vzdrževanje in nakup opreme v 
upravi PP    04014 

Stroški tekočega vzdrževanja 
prostorov uprave 649,00 

    KONTO 420202 
NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE 
OPREME KONTO 402500 

TEKOČE VZDRŽEVANJE 
POSLOVNIH OBJEKTOV   

    NRP   

OB100-
09-
0001 

VZDRŽEVANJE IN NAKUP 
OPREME V UPRAVI         

26.10.2015 05-2015 PP    04016 
Vzdrževanje in nakup opreme v 
upravi PP    04014 

Stroški tekočega vzdrževanja 
prostorov uprave 600,00 

    KONTO 402510 
TEK.VZDRŽ.KOMUNIKACIJSKE 
OPREME KONTO 402500 

TEKOČE VZDRŽEVANJE 
POSLOVNIH OBJEKTOV   



26.10.2015 05-2015 PP    04247 Vzdrževanje občinskih cest PP    04321 
Pločnik na Kapelski cesti z 
javno razsvetljavo 2.750,00 

    KONTO 402503 
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH 
OBJEKTOV KONTO 420501 OBNOVE   

          NRP   
OB100-
15-0005 

PLOČNIK NA KAPELSKI CESTI Z 
JAVNO RAZSVETLJAVO   

10.12.2015 06-2015 PP    04230 Tekoča proračunska rezervacija PP    04225 
Oblikovanje proračunske 
rezerve  2.750,00 

    KONTO 409000 
SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA KONTO 409100 PRORAČUNSKA REZERVA   

10.12.2015 06-2015 PP    04005 Objave, razpisi in oglaševanje PP    04000 
Vzdrževanje objektov v lasti 
občine 515,58 

    KONTO 402099 
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN 
STORITVE KONTO 402503 

TEKOČE VZDRŽEVANJE 
DRUGIH OBJEKTOV   

10.12.2015 06-2015 PP    04010 
Plače in drugi izdatki 
zaposlenim v občinski upravi PP    04007 

Plače in drugi izdatki 
direktorice OU 13,00 

    KONTO 400000 OSNOVNE PLAČE KONTO 400001 
SPLOŠNI DODATKI - MINULO 
DELO   

10.12.2015 06-2015 PP    04011 
Prispevki delodajalca in davek iz 
plač PP    04008 

Prispevki delodajalca iz plač 
direktorice OU 20,02 

    KONTO 401001 PRISPEVEK ZA PIZ - 8,85 % KONTO 401001 PRISPEVEK ZA PIZ - 8,85 %   

10.12.2015 06-2015 PP    04011 
Prispevki delodajalca in davek iz 
plač PP    04008 

Prispevki delodajalca iz plač 
direktorice OU 32,00 

    KONTO 401100 
PRISPEVEK ZA OBV.ZDRAV.ZAV.-
6,36 % KONTO 401100 

PRISPEVEK ZA 
OBV.ZDRAV.ZAV.-6,36 %   

10.12.2015 06-2015 PP    04070 
Električna energija za javno 
razsvetljavo PP    04060 

Park Radenci - vzdrževanje in 
obeležja 830,00 

    KONTO 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA KONTO 402099 
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN 
STORITVE   

10.12.2015 06-2015 PP    04105 Analize vode PP    04106 Oskrba z vodo 179,00 

    KONTO 402099 
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN 
STORITVE KONTO 402099 

DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN 
STORITVE   

10.12.2015 06-2015 PP    04402 Subvencioniranje cene vode PP    04401 
Subvencioniranje cene 
omrežnine(vodovod.omrežje) 269,00 

    KONTO 411999 

DRUGI TRANSFERI 
POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM KONTO 411999 

DRUGI TRANSFERI 
POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM   

    NRP   

OB100-
14-
0011 VODARINA- subvencije NRP   

OB100-
14-0010 

OMREŽNINA-subvencije 
(vodovod)   

10.12.2015 06-2015 PP    04168 Vrtci izven Občine Radenci PP    04165 Vrtec Radenci - tekoči stroški 2.890,00 

    KONTO 411921 

PLAČ.RAZLIKE MED CENO 
PROGRAMOV V VRTCIH IN 
PLAČILI STARŠEV KONTO 432300 

INVESTICIJSKI TRANSFERI 
JAVNIM ZAVODOM   

          NRP   
OB100-
10-0015 

OPREMA V ENOTAH VRTCA 
RADENCI   

10.12.2015 06-2015 PP    04168 Vrtci izven Občine Radenci PP    04165 Vrtec Radenci - tekoči stroški 520,00 

    KONTO 413300 

TEKOČI TRANSF. V JAVNE 
ZAVODE-SRED.ZA PLAČE IN DR. 
IZD.ZAP. KONTO 432300 

INVESTICIJSKI TRANSFERI 
JAVNIM ZAVODOM   

          NRP   
OB100-
10-0015 

OPREMA V ENOTAH VRTCA 
RADENCI   

 

 

 

 

 

 

  



VI. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
OBČINE RADENCI ZA LETO 2015 (ODHODKOVNI DEL 

PRORAČUNA) 
 

Realizacija odhodkov v realizaciji proračuna za leto 2015 

 

V nadaljevanju prikazujemo razlike na odhodkovni strani v splošnem delu proračuna, ki 

so nastale v času od sprejetega zadnjega rebalansa in dejansko realizacijo ob zaključku 

leta (na dan 31.12.2015) ter primerjavo z letom 2014. 

Spremembe na odhodkovni strani so podrobneje opisane v nadaljevanju – obrazložitev 

posebnega dela realizacije proračuna, kjer tolmačimo odstopanja v višini nad 5% oz. v 

nominalni  vrednosti več kot 1.000 EUR na ravni proračunske postavke. 

 

Tabela 14: Odhodki v letu 2015 

Proračunski 

uporabnik 

Realizacija 

v letu 2014 

Veljavni 

proračun 

2015 

Realizacija 

2015 

Indeks Real 

2015/2014  

Indeks 

Real/VP 

Občinski 

svet 

91.971,97 87.629,28 85.422,80 95,28 97,48 

Nadzorni 

odbor 

676,71 4.500,00 1.562,42 230,88 34,72 

Župan 53.136,54 64.260,00 54.345,28 102,27 84,64 

Občinska 

uprava 

8.426.929,69 9.330.728,43 7.861.144,49 93,29 84,25 

KS Radenci 33.619,99 42.850,00 30.998,82 92,20 72,34 

KS Kapela 41.262,89 72.160,00 46.524,92 112,75 64,47 

 

 

100 OBČINSKI SVET 

Odhodke namenjene delovanju Občinskega sveta in drugih organov tega sveta smo 

realizirali v višini 97,48%  glede na veljavni proračun. Nobena proračunska postavka ne 

odstopa več kot 5% od vrednosti sprejetega proračuna. 

 

200 NADZORNI ODBOR 

V letu 2015 se je Nadzorni odbor Občine Radenci  sestal samo na  sedmih rednih  sejah 

in predal Končno poročilo o nadzoru Zaključnega računa Občine Radenci, OŠ Kapela ter 

KS Radenci dne 14.12.2015. Realizacija odhodkov je nižja od planiranih v višini 65,28% 

zaradi prenosa plačila poročila članom NO v leto 2016. 

 

300 ŽUPAN 

Odhodki proračunskega uporabnika, o realizirani v višini 85,64%, kar je posledica nižjih 

odhodkov na vseh postavkah. Ostanki so prikazani v nadaljevanju:  

 nagrada za nepoklicno funkcijo župana 0,67% oz. 133,80 EUR, 

 nagrada za nepoklicno funkcijo podžupanov 6,88 EUR, 

 stroški reprezentance 38% oz. 1.896,24 EUR, 

 druga povračila za delo župana in podžupana 63% oz. 435,09 EUR, 

 oglaševanje in odnosi z javnostjo 71,26% oz. 1.923,90 EUR, 

 stroški drugih prireditev in protokolarnih dogodkov 27,14% oz. 3.216,64 EUR, 

 pokroviteljstvo župana 9,9% oz. 426 EUR, 

 notranji nadzor proračuna (za dve leti) 11,16% oz. 502,00 EUR, 

 simbolične nagrade zaslužnim in uspešnim občanom 15,29% oz.  

 

400 OBČINSKA UPRAVA 

Realizacija proračunskega uporabnika zaostaja za planiranimi odhodki v višini 

750.613,44 EUR oz.  15,75% % predvsem iz razloga prenosa zbranih sredstev 

omrežnine v višini  508.458,80 EUR in nižjih odhodkov iz naslova vodovodnega sistema 

»Sistem C« v višini 295.901,50 EUR. 

V področje proračunskega uporabnika občinska uprava spada celotno poslovanje lokalne 

skupnosti, ki si smiselno sledi po PPP – področjih proračunske porabe. 



 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE SLUŽBE 

Skupno realizirani odhodki so realizirani v višini 73,51% oz. 25.350,86. 

Največje odstopanje je na postavki 04810 Vzdrževanje večnamenske stavbe – 

Radgonska cesta 2 in sicer v višini 4.624,59 EUR, kar je posledica manjše porabe 

električne energije in nižjih stroškov ogrevanja.  

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

Skupno realizirani odhodki dosegajo indeks 90,69. Nižji odhodki so posledica nižje 

realiziranih odhodkov na postavki: 

04010 Plače in drugi izdatki zaposlenim v občinski upravi realizacija v višini 93,54%, 

posledično tudi postavka 04011 Prispevki delodajalca in davek na plače. Napredovanja 

so bila sproščena s 1.12.2015, kar je pomenilo prvo izplačilo šele v letu 2016, deloma 

nerealizirani so ostali planirani odhodki za nadurno delo in povečan obseg dela.  

04013 Izdatki za blago in storitve za delo v upravi so realizirani v višini 83,03%. Največji 

prihranki so iz naslova poštnine in drugih splošnih stroškov. 

04014 Stroški tekočega vzdrževanja prostorov uprave so bili realizirani v višini 62,82%. 

Zaradi racionalizacije nismo pristopili k beljenju prostorov OU. 

04016 Vzdrževanje in nakup opreme v upravi realizacija v višini 18.141,56 EUR; 

prihranek je iz naslova tekočega vzdrževanja opreme. 

04032 Skupni medobčinski inšpektorat realizacija v višini 86,61%. Prihranek iz naslova 

nižjih materialnih stroškov.  

 

11 KMETIJSTVO, GOSPODARSTVO IN RIBIŠTVO 

Skupno realizirani odhodki dosegajo indeks 75,6. Nižji odhodki so posledica nižje 

realiziranih odhodkov na postavki: 

04048 Akcijska skupina LAS Prlekija ostanek sredstev v višini 1.760,00 EUR. V letu 2015 

nismo bili dolžni plačati članarine, ker ni bilo aktivnosti LAS. 

04050 Kmetijski program; odhodki si realizirani v višini 68,12%. Vsebina razpisa 

kmetijskih programov je bila v letu 2015 spremenjena in sicer so bila sredstva dodeljena 

za subvencioniranje zavarovalnih premij kmetom in naše občine. Vlog je bilo manj, kot 

je bilo na razpolago sredstev, 

04051 Oskrba potepuških in zapuščenih živali realizacija v višini 82,63 (manj zapuščenih 

živali in posledično nižji stroški oskrbnin v zavetišču). 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE   

Skupno realizirani odhodki dosegajo indeks 94,63. Nižji odhodki so posledica nižje 

realiziranih odhodkov na postavki: 

04056 Tekoče vzdrževanje prometne in neprometne signalizacije realizacija v višini 

7,98%; zamenjava oz. nadomeščanje res zgolj nujno prometen signalizacije. 

04059 Vzdrževanje javnih površin – javna snaga; odhodki so bili realizirani v višini 

60,99%. Prihranek je posledica ugodnih cen iz javnega naročila. 

04322 Pločnik Radenci – Paričjak; ni bilo realizacija odhodkov, ker je bila investicija v 

celoti prenesena v leto 2016. 

 

14 GOSPODARSTVO 

Skupno realizirani odhodki dosegajo indeks 93,57. Nižji odhodki so posledica nižje 

realiziranih odhodkov na postavki: 

04075 Razvoj drobnega gospodarstva realizacija v višini 7.000 EUR, ker razpis ni bil 

izveden  

04077 – Turistične prireditve, promocija in delovanje društev  realizacija v višini  

93,80%  
 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Skupno realizirani odhodki dosegajo indeks 30,36. Nižji odhodki so posledica nižje 

realiziranih odhodkov na postavki: 

04088 – Sanacija odlagališča Hrastje Mota realizacija v višini 86,43%; zadnji račun za 

storitve na odlagališču s strani podjetja Saubermacher je zapadel v letu 2016, zato bodo 

nastali odhodki v omenjenem letu. 



04824 Kanaliz. Sistem – invest. Vzdrževanje (omrežnine) realizacija v višini 5,83%. Po 

programu vzdrževanja so planirana večja vzdrževalna dela v letu 2016. 

04827 Male čistilne naprave – sofinanciranje realizacija v 91,14%. Razpis za 

sofinanciranje malih čistilnih naprav je objavljen v letu 2015 in pozitivno so bile rešene 

vse vloge, ki so prispele v roku. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALNA DEJAVNOST 

Skupno realizirani odhodki dosegajo indeks 76,91. Nižji odhodki so posledica nižje 

realiziranih odhodkov na postavki: 

04102 – Občinski prostorski akti realizacija v višini 52,12% postopki priprave 

dokumentacije, pregledi dokumentacije,… trajajo predlogo in ponovno ni bil dosežen cilj 

sprejetja OPN, kar posledično pomeni nižje odhodke.  

04262 Kanalizacijski in vodovodni priključki realizacija odhodkov v višini 29,94%. Nižji 

odhodki so posledica nižjega števila novogradenj.  

04822 -  Vodovodni sistem C – kohezija realizacija v višini 79,90%; izvedba  investicija 

terminsko, posledično tudi vrednostno,  zaostaja in bo zaključena v letu 2016. 

04825 - Vodovod –navezava VV HR. V –graba na javno vodovodno omrežje realizacija v 

višini 84,67%;ocenjena vrednost je bila nekoliko nižja od ponudbe prejete po oddaji 

javnega naročila.  

04830 - Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja (iz omrežnine) realizacija v 

višini 26,32%, program investicijsko vzdrževalnih del bo pripravljen po prenosu izvajanja 

storitev JGS na JPP. 

04901 Parkovno – bazenski kompleks; stroški oz,. odhodki pri pripravi dokumentacije 

niso nastali. 

04122 - Cenitve in geodetske odmere realizacija v višini 67,16; gre za delitve odhodkov 

in sicer na to postavko beležimo zgolj odhodke, ki nastanejo na podlagi občinskega 

premoženja, medtem ko odhodke iz istega naslova, ki nastanejo kot posledica vpisov 

zavarovanja premoženja plačila domske oskrbe knjižimo na postavki Oskrbnine v 

socialnih zavodih. 

04125 – Nakupi zemljišč realizacija v višini 79,51%, eden izmed upravičencev ni uspel 

urediti dokumentacije. 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO  

Skupno realizirani odhodki dosegajo indeks 94,2. Nižji odhodki so posledica nižje 

realiziranih odhodkov na postavki: 

04276 Subvencioniranje kopalne karte za občane; odhodki so realizirani v višini  

91,97%, kar je posledica dodatne ugodnosti in sicer večernega dvournega kopanja. 

04134 Mrliško ogledna služba; realizacija odhodkov v višini 50%.  

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Skupno realizirani odhodki dosegajo indeks 96,94.  Nobena postavka ne odstopa več kot 

5% ali nominalno 1000 EUR. 

 

19 IZOBRAŽEVANJE 

Skupno realizirani odhodki dosegajo indeks 99,15. Nižji odhodki so posledica nižje 

realiziranih odhodkov na postavki: 

04168 Vrtci izven Občine Radenci; realizacija v višini 94,56%. Število otrok naše občine, 

ki obiskujejo vrtce v drugih občinah se spreminja in je nemogoče natančno oceniti višino 

odhodkov. 

04172 Specialni pedagog in spremljevalci v vrtcu; realizacija v višini 83,19%. Z novim 

šolskim letom je zaradi odhoda otroka v OŠ ena spremljevalka manj. 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 

Skupno realizirani odhodki dosegajo indeks 98,53. Nižji odhodki so posledica nižje 

realiziranih odhodkov na postavki: 

04210 Izjemne denarne pomoči; realizacija v višini 84,01%. Sredstva se odobrijo v 

skladu s pravilnikom.  

04211 Pogrebni stroški; realizacija v višini 65,20% 

 

 



22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Področje proračunske porabe zajema obveznosti občine Radenci iz bilance prihodkov in 

odhodkov za obresti iz naslova najetih dolgoročnih in kratkoročnih kreditov. Realizacija 

tega področja je v višini 99,71%. 

 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

Področje proračunske porabe zajema oblikovanje proračunske rezerve za odpravo 

posledic naravnih nesreč. Realizacija tega področja je v višini 165,73% (sanacija plazu). 

 

  



Obrazložitev proračunskih postavk  

 

A -  B i lanca  odhodkov  

100 - OBČINSKI SVET  

Vrednost: 85.423 € 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

01002 - Nagrade za delo v OS, odborih in komisijah 

Vrednost: 31.712 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Opredeljena sredstva so potrebna za pokrivanje stroškov sejnin svetnikov občinskega 

sveta in stroške sejnin stalnih delovnih teles občinskega sveta, odborov in komisij 

katerih ustanovitelj je občinski svet, župan ali so ustanovljene na podlagi zakona. Višina 

predvidenih sredstev je odvisna od števila realiziranih sej. Sejnine in nagrade za delo v 

občinskem svetu, odborih in komisijah se obračunavajo na podlagi Pravilnika o plačah in 

drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, 

nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov. 

 

01003 - Stroški sej občinskega sveta 

Vrednost: 9.382 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški sej občinskega sveta zajemajo stroške organizacije in izvedbe seje (brez stroškov 

gradiva), to so stroški oglaševalskih storitev (snemanje in ozvočevanje seje ), stroški 

reprezentance (napitkov na seji in malice v odmoru)  in stroški najemnine za prostor, 

kjer se seja izvede. 

 

01004 - Financiranje političnih strank 

Vrednost: 6.180 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Financiranje političnih strank v Občini Radenci ureja Sklep o financiranju političnih 

strank, ki ga Občinski svet sprejme vsaka štiri leta po zaključku mandatnega obdobja. Ta 

določa, da pripadajo političnim strankam, ki so na lokalnih volitvah dobile mandat v 

Občinskem svetu, sredstva v višini 0,2% od zneska primerne porabe. Med strankami se 

sredstva v omenjeni višini razdelijo na osnovi dobljenega števila glasov od vseh danih 

glasov političnim strankam. Višina sredstev se vsakokrat določi v proračunu za tekoče 

leto. V mandatnem obdobju 2014-2018 je v Občinskem svetu Občine Radenci 

zastopanih 6 političnih strank, katerim se sredstva nakažejo 1x letno. V letu 2015 so bila 

sredstva izplačana za obdobje od 7.11.2014 do 31.12.2015. 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

01005 - Stroški lokalnih volitev 

Vrednost: 16.660 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški pdrestavljajo izvedbo lokalnih volitev v letu 2015: nagrade članom občinske 

volilne kmisije, članom volilnih odborov, nabavo materiala za volitve - glasovnice, 



razglasi, obvestila o volitvah). Volitve so bile v februarju 2015 zaradi odstopa dveh 

članov občinskega sveta. 

01051 - Povrnitev stroškov volilne kampanje 

Vrednost: 524 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za povračilo stroškov volilne kampanje za volitve 2014. Sredstva so bila 

izplačana petim političnim strankam, ki so dale zahtevke in poročilo. 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

01007 - Objave občinskih predpisov 

Vrednost: 3.876 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za objavo uradnih objav v sredstvih javnega obveščanja. 

01022 - Občinski informator 

Vrednost: 4.913 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 je bila izdana ena številka Glasnika in sicer ob občinskem prazniku. Med 

letom je bilo v gospodinjstva posredovanih več obvestil preko Informatorja. 

 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

01008 - Občinski praznik 

Vrednost: 3.704 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 so bili izvedeni protokolarni dogodki ob občinskem prazniku. Tradicionalne 

prireditve ob občinskem prazniku sestavljajo naslednji dogodki: svečana akademija, 

sprejem odličnjakov pri županu, podelitev občinskih priznanj in sprejem prejemnikov in 

kuhanje štajerske kisle žpe s spremljevalnim programom Mačje mesto. 

 

 
 



 

01009 - Novoletno praznovanje 

Vrednost: 4.779 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačilo stroškov silvestrovanja na prehodu iz leta 2014 v  2015. Organizacija prireditve 

silvestrovanja jer bila zaupana Zavodu za turizem in šport. 

 

01019 - Dan Samostojnosti 

Vrednost: 1.822 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena proslavi ob Dnevu samostojnosti in enotnosti. 26.12. je 

tradicionalno organizirana proslava s kulturnim programom in slavnostnim govornikom. 

Po dogodku je sledilo druženje in pogostitev za obiskovalce. 

 

 
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

06029002 - Delovanje zvez občin 

01015 - Članstvo v skupnosti občin 

Vrednost: 1.871 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radenci je včlanjena v obe organizirani združenji občin Slovenije - Združenje 

občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije. Sredstva, ki so za članstvo potrebna, 

dobimo povrnjena z ugodnostmi, ki jih združenji nudita. Posebne ugodnosti so reševanje 

odprtih vprašanj delovanja lokalnih skupnosti v slovenskem merilu, prav tako pa smo kot 

članica deležni ugodnih cen raznih izobraževanj, primerov dobre prakse. 

  



200 - NADZORNI ODBOR 

Vrednost: 1.562 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0203 - Fiskalni nadzor 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

02001 - Nagrade za delo v nadzornem odboru 

Vrednost: 1.562 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so načrtovana sredstva delovanja nadzornega odbora občine za 

plačilo sejnin, sredstva za strokovno izobraževanje. Nadomestilo za opravljanje funkcije 

je določeno v Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov 

delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o 

povračilu stroškov.  

 

Nadzorni odbor je v letu 2015 opravil pregled poslovanja občine za leto 2014, pregled 

poslovanja KS Radenci in pregled poslovanja OŠ Kapela.  



300 - ŽUPAN  

Vrednost: 54.345 € 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

03001 - Nagrada za nepoklicno funkcijo župana 

Vrednost: 19.966 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ker župan Občine Radenci opravlja svojo funkcijo nepoklicno, mu pripada v skladu z 

določbo 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi plača v višini 50% plače, ki bi jo dobil, 

če bi funkcijo opravljal poklico. Župan občine Radenci se uvrsti v 51. plačni razred, kar 

predstavlja osnovno plačo župana V. 

03002 - Nagrada za nepoklicno funkcijo podžupanov 

Vrednost: 8.753 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podžupanu pripada nagrada za nepoklicno opravljanje funkcije na podlagi sklepa, ki ga je 

izdal župan in določa, da znaša višina nagrade 50% osnovne plače, ki bi jo prejemal 

podžupan, če bi svojo funkcijo opravljal profesionalno. Nagrada je bila določena v višini 

40.plačnega razreda ( plačna lestvica Zakona o sistemu plač v javnem sektorju). 

Podžupan je bil imenovan s 1.aprilom 2015. 

03005 - Stroški reprezentance 

Vrednost: 2.797 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški reprezentance so stroški daril, uradnih pogostitev in sprejemov župana. 

03008 - Druga povračila za delo župana in podžupana 

Vrednost: 265 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izplačilo stroškov dnevnic, stroškov prevoza, povračila 

stroškov nočitev, povračila stroškov parkirnin. 

03009 - Oglaševanje in odnosi z javnostjo 

Vrednost: 776 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za potrebe predstavitev dela občinske uprave in prezentacijo sklepov Občinskega sveta 

javnosti, župan komunicira z javnostjo s standardnimi orodji tržnega komuniciranja. Ti 

stroški zajemajo: stroške predstavitev na radijskih in televizijskih postajah, stroške 

tiskovnih konferenc, stroške objavljenih čestitk župana ob praznikih v javnih medijih. 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

01024 - Stroški drugih prireditev in protokolarnih dogodkov 

Vrednost: 9.471 € 



Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke se porabljajo sredstva za protokolarne zadeve kot so 

protokolarna darila, gostinske storitve ob sprejemih, pogostitve ob proslavah. 

03006 - Pokroviteljstvo župana 

Vrednost: 4.507 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pokroviteljstva občine/župana na tradicionalnih in 

protokolarnih dogodkih, ki so posebnega pomena za kraj. Pokroviteljska sredstva se 

dodeljujejo na osnovi donatorske pogodbe, kriteriji in merila sklepanja višine omenjenih 

pogodb so v pristojnosti župana. 

03010 - Simbolične nagrade zaslužnim in uspešnim občanom 

Vrednost: 3.812 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radenci je pripravila Pravilnik za podeljevanje simboličnih nagrad zaslužnim in 

uspešnim občanom ob izrednih uspehih ali dejanjih. Za podeljevanje simboličnih nagrad 

v skladu s Pravilnikom je bil pripravljen razpis in sredstva razdeljena med 15 

prejemnikov. 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

03007 - Notranji nadzor proračuna 

Vrednost: 3.998 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna 

mora Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika 

vsebovati tudi oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora. Na 

opredeljevanje ciljev in zagotavljanje njihovega doseganja z ustreznim sistemom 

upravljanja in obvladovanje poslovnih tveganj se nanaša Izjava o oceni notranjega 

nadzora javnih financ. Z izjavo proračunski uporabnik oceni ustreznost vzpostavljenega 

sistema notranjega nadzora, ki vključuje kontrolno okolje, oceno tveganja, notranje 

kontrole, pretok informacij in notranje revidiranje ter navede najpomembnejše ukrepe za 

izboljšanje sistema, ki jih je izvedel v prejšnjem letu in ukrepe, ki jih namerava izvesti v 

tekočem letu. 

Izvedeni sta bili revizija za leto 2013 in revizija za leto 2014. 

  



400 - OBČINSKA UPRAVA  

Vrednost: 7.687.985 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

04003 - Stroški bank in plačilnega prometa 

Vrednost: 629 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Storitve bank in plačilnega prometa so nujne za delovanje občine. Stroške storitev bank 

nam zaračunava Banka Slovenije kot provizijo. Uprava za javna plačila je organizacija 

preko katere poteka plačilni promet v javnem sektorju. Celotni potek je avtomatiziran in 

poteka preko e-pošte in internetnih povezav. 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

04019 - Spletna stran občine Radenci 

Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za obnavljanje in modifikacijo spletne strani www.radenci.si. 

Spletno stran Občine Radenci ažurira in ureja Agencija Idea iz Murske Sobote. 

 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

01016 - Kulturni praznik 

Vrednost: 1.084 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Slovesnost s kulturnim programom in slavnostnim govornikom se je dogajala ob 

kulturnem prazniku. Po kulturni prireditvi je sledila pogostitev in druženje z obiskovalci 

prireditve. 

 

http://www.radenci.si/


04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04000 - Vzdrževanje objektov v lasti občine 

Vrednost: 7.424 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 smo iz te postavke plačevali za bencin za kosilnice, nabavo zaščitne delovne 

obleke za javne delavce, el.energijo in stroške vodarine za hiše, ki so v občinski 

lasti(podedovane) ter razni drobni potrošni material potreben za vzdrževanje objektov. 

 

04126 - Zavarovalne premije 

Vrednost: 6.688 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zavarovalna premija je opredeljena kot znesek, ki ga zavarovalec plačuje zavarovalnici 

po zavarovalni pogodbi. Občina Radenci je sklenila zavarovalno pogodbo z zavarovalnico 

Triglav ter na ta način zagotovila ustrezno zavarovanje občinskega premoženja in 

opreme.  

  

Z Zavarovalnico Triglav imamo sklenjene naslednje zavarovalne police:  

police za požarno zavarovanje (gradbeni objekti v lasti Občine Radenci etažna lastnina v 

večstanovanjski zgradbi, visokopritlična zgradba Zdravstvenega doma, javna 

razsvetljava na trasi občine Radenci, temeljne požarne nevarnosti, zavarovanje vseh 

prometnih znakov v občini Radenci), polici za zavarovanje stekla (izolacijska okna-

termopan v občinski zgradbi, zavarovanje prometnih znakov v občini Radenci- proti 

lomu), polica za zavarovanje odgovornosti (zavarovanje odgovornosti iz naslova 

registrirane dejavnosti- 8 zaposlenih, javna uprava, združenja, društva), polica za 

vlomsko zavarovanje (vsa oprema s stroji in aparati v ne-stanovanjskih prostorih, večji 

stroški popravila), polica za zavarovanje računalnikov (zavarovanje osebnih 

računalnikov), polica za strojelomno zavarovanje (vsi stroji, elektro-strojne naprave, 

instalacije, aparati in kovinske konstrukcije, mehanska oprema). 

04810 - Vzdrž.večnamenske stavbe - Radgonska c.2 

Vrednost: 7.655 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vključeni so stroški, ki so vezani na vzdrževanje stavbe in sicer tekoče materialne 

stroške (električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne 

storitve, odvoz smeti) ter ostale tekoče stroške vzdrževanja objekta. Direktne stroške 

pokrivajo najemniki preko pogodb o najemu. 

  

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in 

lokalne ravni 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

04009 - Delovanje RRA Mura 

Vrednost: 586 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skupaj z vsemi občinami v Pomurju je tudi Občina Radenci soustanovitelj Regionalne 

razvojne agencije Mura. Sredstva so namenjena za delovanje v skladu z višino 

soustanoviteljskega deleža. V letu 2015 se je sofinanciranje občine precej znižalo zaradi 

nove delitve stroškov. 

 



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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

04024 - Stroški prostorov za društva in KS 

Vrednost: 1.223 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radenci je bila najemnik prostorov v stavbi KZ Gornja Radgona v Radencih. 

Prostori so bili namenjeni delovanju društvom, ki so za svoj domicil izbrala omenjene 

prostore. Občina Rradenci je za najete prostore plačevala mesečno najemnino KZ Gornja 

Radgona, posebej pa še stroške ogrevanja. V letu 2014 smo pogodbo odpovedali in v 

letu 2015 predali prostore nazaj KZ Radgona.  

Plačani so bili stroški beljenja in stroški najemnine za december 2014 ter delno januar 

2015. 

 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

04006 - Stroški notarjev, odvetnikov, sodni stroški 

Vrednost: 6.637 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov odvetnikov v različnih sodnih postopkih 

oz. za notarske storitve, overitve podpisov ter za pravno svetovanje. 

04007 - Plače in drugi izdatki direktorice OU 

Vrednost: 36.063 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Direktorica občinske uprave je zaposlena na podlagi Pogodbe o zaposlitvi št. 110-00003-

2/07 z dne 14.8.2007. V 7. členu pogodbe  je navedeno, da je razporejena v 48. plačni 

razred plačne lestvice (max. višina plačnega razreda je 51), ki je priloga Zakona o 

sistemu plač v javnem sektorju. Vsi dodatki na plačo in ostala povračila stroškov ter 

regres za letni dopust se izplačujejo v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor, 

Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ZSPJS, Zakonom o višini povračil 

stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov in  Uredbo o povračilu stroškov 

prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih. 

Predpisi določajo, da je strošek plač - bruto plača povečana  še za prispevke na plačo, ki 

znašajo 16,10 % in so prikazani ločeno od plač (prispevki delodajalca iz plač direktorice 

OU). 

04008 - Prispevki delodajalca iz plač direktorice OU 

Vrednost: 5.665 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za prispevke na plačo ter za premije dodatnega kolektivnega 

zavarovanja. 

 

04010 - Plače in drugi izdatki zaposlenim v občinski upravi 

Vrednost: 142.973 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so izplačana za plače zaposlenih javnih uslužbencev na občinski upravi ter za 

povračilo stroškov prehrane in  prevoza na delo, za jubilejne nagrade in solidarnostne 

pomoči ter regres v višini kot jo določa ZUJF. Plače so bile izplačane  v skladu z izhodišči 



ZSPJS, ZUJF in  navodili Ministrstva za finance. V letu 2015 je bilo zaposlenih 8 delavcev 

od tega 1 strokovno tehnični delavec za 6 ur. 

 

04011 - Prispevki delodajalca in davek iz plač 

Vrednost: 21.698 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za prispevke na plačo in premije dodatnega kolektivnega 

pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev. 

 

04012 - Varstvo pri delu OU 

Vrednost: 1.982 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom. V ta namen 

mora  delodajalec izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, 

vključno s preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem 

delavcev, z ustrezno organiziranostjo ter potrebnimi materialnimi sredstvi. 

Delodajalec je dolžan izvajati take preventivne ukrepe in izbirati take delovne in 

proizvajalne metode, ki bodo zagotavljale večjo stopnjo varnosti in zdravja pri delu, ter 

bodo vključene v vse aktivnosti delodajalca in na vseh organizacijskih ravneh. 

Če delodajalec prenese strokovne naloge na področju varnosti in zdravja pri delu na 

strokovnega delavca ali strokovno službo, ga to ne odvezuje odgovornosti na tem 

področju. Obveznosti delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu ne vplivajo na 

načelo odgovornosti delodajalca. 

Občina Radenci ima za potrebe izvajanja del in nalog v skladu z Zakonom o varnosti in 

zdravju pri delu sklenjeno pogodbo s podjetjem REMI, Milan Rebrec s.p. 

 

04013 - Izdatki za blago in storitve za delo v upravi 

Vrednost: 25.408 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ta postavka zajema sredstva za financiranje materialnih stroškov, ki nastanejo kot 

posledica delovanja občinske uprave in občinskega sveta. Sem sodijo stroški 

pisarniškega materiala, založniških in tiskarskih storitev, telekomunikacijskih storitev, 

poštnih storitev, službenih poti, strokovnega izobraževanja, plačilo študentskega dela. Iz 

te postavke plačujemo tudi povračilo stroškov in nagrad dijakom na obvezni praksi ter 

stroške brezplačne pravne pomoči, ki jo nudi zavod PIP iz Murske Sobote. 

 

04032 - Skupni medobč. inšpektorat 

Vrednost: 38.363 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski svet Občine Radenci je na svoji redni seji 27.05.2008 sprejel sklep o  pristopu 

k  že obstoječemu inšpektoratu. V ta namen je bil sprejet Odlok o ustanovitvi organa 

skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Glede na obseg dela za 

občinske redarje ugotavljamo, da za opravljanje del in nalog v Občini Radenci zadostuje 

en redar. Sredstva namenjamo za plače in za materialne stroške ter nakup nujno 

potrebne opreme.  

Sredstva nam v 50% povrne Republika Slovenija. 

 



06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 

delovanje občinske uprave 

04014 - Stroški tekočega vzdrževanja prostorov uprave 

Vrednost: 8.728 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje prostorov kjer deluje občinska uprava: 

odvoz smeti, vzdrževanje stavbe, ogrevanje, vzdrževanje klimatskih naprav. 

 

04015 - Stroški občinskega avtomobila 

Vrednost: 2.291 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za gorivo, vzdrževanje, popravila, pristojbine za registracijo, vinjeto. Občina 

ima v lasti službeno vozilo VW Passat, ki ga tekoče vzdržujemo in uporabljamo za 

službene namene. 

 

04016 - Vzdrževanje in nakup opreme v upravi 

Vrednost: 18.142 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena zagotavljanju vzdrževanja programske opreme (obnavljanje, 

pravica uporabe (GIS Kaliopa, rač.program CADIS, ODOS - pošta, HKOM omrežje, Tax-

Fin-Lex - pravne podlage, SIGEN-CA licence...), za tekoče vzdrževanje računalniške in 

druge opreme (fotokopirni stroj, tiskalniki, računalniki).  

V letu 2015 je bila potrebna nadgradnja obstoječih računovodskih in pisarniških 

programov zaradi prehoda poslovanja izključno z e-računi. 

04903 - Stroški sodb 

Vrednost: 89.059 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 smo morali plačati  zamudne obresti v denacionalizacijski sodbi za hišo na 

Panonski cesti 1 v višini 89.059,27 eur. 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

04021 - Zaščita in reševanje - civilna zaščita 

Vrednost: 4.639 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nagrado za vodenje CZ poveljniku CZ. Sredstva v višini 3.150 

eur pa so se namenila za sofinanciranje nabave gas.avtomobila ter za sofinanciranje 

nabave gasilske črpalke. 

04023 - Vzdrževanje zaklonišča 

Vrednost: 317 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški električne energije. 

 



04258 - Sofinanciranje ureditve prostorov za radioamatere 

Vrednost: 900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s sofinancersko pogodbo smo v letu 2015 namenili sredstva za ureditev prostor 

za radioamatere v Zg.Kocjanu. Radioamateri so pomemben člen pri zaščiti prebivalcev v 

primeru naravnih ali kakšnih drugih nesreč. 

 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

04025 - Redna dejavnost gasilskih društev 

Vrednost: 31.860 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za redno delovanje gasilskih društev, izobraževanje, stroške 

voznega parka, zavarovanja gasilcev, zavarovanje gasilske opreme. Vsako leto naredi 

razdelilnik Gasilska zveza Radenci. Sredstva se izplačujejo na podlagi aneksov k osnovni 

pogodbi. 

 

Prikaz delovanje AED 

 
 

04026 - Požarna taksa 

Vrednost: 7.774 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namenska sredstva države iz zavarovalnih premij (požarno zavarovanje), ki jih Občina 

namenja za opremljanje gasilskih društev. Sredstva so bila nakazana na GZ Radenci, ki z 

njimi razpolaga v skladu s sprejetimi sklepi. 

 

04027 - Redna dejavnost gasilske zveze 

Vrednost: 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za redno delovanje Gasilske zveze Občine Radenci. 



04028 - Sofinan.ureditve gasilskih domov 

Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo nakazali PGD Hrašenski Vrh v skladu s sprejetim sklepom občinskega 

sveta za nadaljevanje gradnje gasilskega doma. 

 

 

04029 - Sofinanciranje nakupa gasilske opreme za društva 

Vrednost: 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se nakazala Gasilski zvezi Radenci kjer se bodo zbirala za nabavo gasilske 

avtocisterne za potrebe PGD Kapela. 

 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

08029001 - Prometna varnost 

04033 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Vrednost: 1.620 € 

Sredstva so bila v letu 2015 namenjena za izvedbo Jumicar, za servis koles (kolesarski 

izpiti), tisk odsevnikov in kresničk ter za izvedbo kviza Kaj veš o prometu. 
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Vir: OŠ Radenci 

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

04035 - Javna dela v javnih zavodih 

Vrednost: 17.062 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz proračuna za leto 2015 so bila namenjena pokrivanju stroškov javnih del v 

OŠ Radenci, OŠ Kapela, JZ za turizem in šport Radenci ter za javna dela v JZ Knjižnica 

Gornja Radgona. 

04242 - Plače javnih delavcev (občina) 

Vrednost: 42.293 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 smo imeli zaposlene javne delavce in sicer za obdobje od januarja 

do novembra 2015 . Javni delavci pomagajo pri urejajanju javnih površin, ki niso 

predmet pogodbe z izvajalcem javne snage, pomagajo pri urejanju hiš in zemljišč, ki jih 

občina dobi kot zapuščino po umrlem oskrbovancu. 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

04050 - Kmetijski program 

Vrednost: 11.549 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se dodeljujejo upravičencem, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so 

vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska 

zemljišča, ki ležijo na območju občine. Osnova za dodelitev je Javni razpis o 

dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini 

Radenci. Del sredstev je namenjen tudi obrambi pred točo. V letu 2015 so bila sredstva 

manenjena za pokrivanje zavarovalnih premij. 



1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

04051 - Oskrba potepuških in zapuščenih živali 

Vrednost: 3.347 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po pogodbi št 16/2008-MH in na podlagi Aneksa št. 1/09, se je Občina Radenci zavezala, 

da bo Mali hiši, zavetišču za živali d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice, mesečno 

krila stroške za najem enega boksa v višini 144,74 EUR + DDV. Del sredstev se namenja 

za oskrbo potepuških in zapuščenih živali na območju Občine Radenci. Po Zakonu o 

zaščiti živali je lokalna skupnost dolžna pokrivati nastale stroške. Del sredstev smo 

namenili tudi delovanju Društva za zaščito malih živali, ki deluje preventivno. S pomočjo 

društva uspešno obvladujemo število zapuščenih živali. 

 

 

1104 - Gozdarstvo 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

04045 - Gospodarjenje z divjadjo 

Vrednost: 825 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 

(Uradno glasilo slov. občin  št. 10/11) v povezavi s šestim odstavkom 29. člena Zakona 

o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 odl. US in 17/08) se sredstva, ki so 

zbrana v tekočem letu, tudi v tekočem letu porabijo. Tako so bila ta sredstva na podlagi 

prijave na razpis nakazana LD Radenci. Gre za izključno namenska sredstva. 

04052 - Vzdrževanje gozdnih cest 

Vrednost: 8.647 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program letnega vzdrževanja gozdnih cest pripravi strokovna služba Zavoda za gozdove 

RS - OE Murska Sobota. Ministrstvo za kmetijstvo na podlagi predloženega letnega 

programa vzdrževanja odobri višino sredstev in z občino sklene pogodbo, na podlagi 

katere ta pridobi del sredstev. Sredstva so v celoti namenska, pridobljena iz sredstev 
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"gozdne amortizacije". Občina po opravljenih delih vzdrževanja predloži zahtevek 

Ministrstvu za kmetijstvo, ki opredeljena sredstva v pogodbi nakaže na občinski račun. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

04056 - Tekoče vzdrževanje prometne in neprometne signalizacije 

Vrednost: 415 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški predstavljajo ažuriranje banke cestnih podatkov. 

 

04057 - Zimska služba na občinskih cestah 

Vrednost: 105.194 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radenci izvaja javno gospodasrko službo na osnovi sklenjene koncesijske 

pogodbe (v letu 2012). Zimska služba se izvaja na vseh kategoriziranih občinskih cestah 

ter pločnikih, parkiriščih, traktorskih in kolesarskih poteh, ki so določene v katastru 

javnih površin. Za vsako sezono izvajanja zimske službe pripravi izvajalec skupaj z 

občinsko upravo in predstavniki KS plan izvajanja zimske službe.  

 

04059 - Vzdrževanje javnih površin - javna snaga 

Vrednost: 17.491 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 je Občina Radenci razpisala koncesijo za opravljanje javne gospodarske 

službe vzdrževanja in urejanja javnih površin. V letu 2015 so  se ta dela še opravljala na 

podlagi pogodbe in naročilnice za dnevno čiščenje zaradi spora pri podelitvi koncesije.   

 

- Park Radenci - vzdrževanje in obeležja 

Vrednost: 2.830 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je v skladu z dogovorom in pogodbo poskrbela za škropljenje dreves v parku, 

zasaditev ter zalivanje zaradi suše. Park je v letu 2013 dobil lepšo podobo. V letu 2015 

je dr.Simonič Korošakova izdelala projekt nadaljne obnove parka. 

 

04247 - Vzdrževanje občinskih cest 

Vrednost: 212.519 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Občini Radenci je kategoriziranih skupno 88.048 km občinskih cest,  vzdrževanje pa 

zajema še 36.743 m2 pločnikov, 5.213 m2 poti, 7.023 m2 parkirišč in 9.150m2 

traktorskih poti. Občinske ceste v Občini Radenci vzdržuje koncesionar Cestno podjetje 

Murska Sobota (po novem Pomgrad - CP d.d.). Letni plan vzdrževanja pripravlja Cestno 

podjetje v sodelovanju z občinsko upravo in predstavniki KS. 

  



04321 - Pločnik na Kapelski cesti z javno razsvetljavo 

Vrednost: 22.318 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 se je pristopilo k ureditvi pločnika na Kapelski cesti. V ta namen so bila 

izvedena gradbena dela in meritve. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

04264 - Nadstreški na avtobusnih postajališčih 

Vrednost: 7.257 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 smo opremili dve avtobusni postajališči z nadstrešnicami (Hrastje Mota, 

Šratovci). 

13029004 - Cestna razsvetljava 

04070 - Električna energija za javno razsvetljavo 

Vrednost: 65.039 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V stroške električne energije za JR so zajeti stroški tokovine za JR, dekorativno 

razsvetljavo za cerkev v Radencih, cerkev na Kapeli in kapelico v Boračevi. V letu 2015 

so se stroški električne energije znižali zaradi prenove javne razstveljave (LED sijalke). 

04071 - Vzdrževanje javne razsvetljave 

Vrednost: 9.725 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoče vzdrževanje JR zajema preventivne preglede delovanja JR, vodenje evidence 

vseh posegov, zamenjavo nedelujočih svetilk in vžigalnih naprav, vzdrževalna dela v 

odjemnih mestih za JR (elektro - razdelilne omare namenjene JR) ter ostala dela v 

skladu s sklenjeno pogodbo. 

04219 - Javna razsvetljava - obnova 

Vrednost: 24.256 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 smo na delu Radenec (sever) zamenjali dotrajane natrijeve svetilke s 

sodobnimi LED svetilkami. V nadaljnjih letih se bo to poznalo pri porabi električne 

energije. Te svetilke so tudi veliko prijaznejše onesnaževanju s svetlobo. Zamenjavo 

svetilk je izvedlo domače podjetje. 

1306 - Telekomunikacije in pošta 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

04307 - Odprto širokopas.omrežje elek.komunikacij v občini Radenci-sive 

lise 

Vrednost: 49.986 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 se je pristopilo k širitvi optičnega omrežja v smeri Paričjak. V ta namen so 

bila izvedena dela, ki so omogočila priključitev uporabnikov na novo zgrajeno 

širokopasovno omrežje.  

 



 
 

14 - GOSPODARSTVO 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 - Promocija občine 

04077 - Turistične prireditve, promocija in delovanje društev 

Vrednost: 22.350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zajeta so sredstva za sofinanciranje osnovnega delovanja dveh turističnih društev; TD 

Kapela in TD Radenci in odmevnejših turističnih prireditev (Pomurska salamiada,  

Postavitev klopotca na Kapeli in praznik traminca, Radenska dan in noč in Kuhanje 

štajerske kisle župe,  Martinovanje, Turistični ples) in promocijskih dejavnosti, ki so 

izvajalcem dodeljena v skladu z veljavnim pravilnikom in na podlagi javnega razpisa 

(pomembnejši elementi za sofinanciranje: tradicija, odmevnost in predloženi program). 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

04080 - Javni zavod za turizem in šport Radenci 

Vrednost: 120.533 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zavod za turizem in šport Radenci je javni zavod, ki v skladu s svojim Statutom opravlja 

naloge na področju razvoja turizma in športa. Zavod je ustanovila Občina Radenci z 

Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in šport Radenci. Zavod 

opravlja dejavnosti, ki so naštete v 5. členu odloka o ustanovitvi in so razvrščene v 

oblikovanje in trženje turističnih produktov, najem in izdajo zasebnih sob, izvajanje 



gostinske dejavnosti, organiziranje in izvajanje turističnih in športnih prireditev ter 

informacijska dejavnost preko turistične pisarne, ki je v preteklem letu  obratovala ves 

čas in prispevala k promociji, ponudbi in trženju turističnih produktov. Zavod pridobiva 

sredstva za delovanje iz proračuna ustanoviteljice za izvajanje medsebojno dogovorjenih 

programov, iz javnih virov, s prodajo blaga in storitev uporabnikom, z donacijami, 

sponzorstvi, darili in iz drugih zakonitih virov. S pridobljenimi sredstvi za izvajanje 

dejavnosti in s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, razpolaga zavod samostojno. 

Računovodske storitve za zavod opravlja pooblaščena oseba, o razpolaganju s 

presežkom prihodkov nad odhodki in o kritju primanjkljaja odloča ustanoviteljica na 

podlagi predloga sveta zavoda. Ustanoviteljica je dolžna kriti samo tisti del primanjkljaja, 

ki je nastal pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa v okviru sprejetega 

letnega programa in finančnega načrta zavoda. Dogovorjena so sodila delitve med javno 

in tržno dejavnostjo na način, da se tržna dejavnost izračuna glede na % prihodkov iz 

tržne dejavnosti v masi celotnih prihodkov. V letu 2015 je 17% lastni (tržni) delež 

financiranja Zavoda. Izpostaviti je potrebno dejstvo, da večji delež materialnih stroškov 

predstavljajo fiksni stroški ogrevanja športne dvorane in stroški električne energije in 

vode za oba športna objekta (dvorana in ŠC Slatina). Ti stroški bi nastali ne glede na to, 

kdo upravlja športne objekte v Občini in Občina kot lastnica jih je dolžna pokrivati. 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 

15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 

04248 - Javno podjetje PRLEKIJA - delovanje 

Vrednost: 2.440 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena delovanju skupnega podjetja JP Prlekija d.o.o.. 

 

04265 - Priprava tehnične dokumentacije (razpisi RS in EU, drugi razpisi) 

Vrednost: 11.823 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za prijave na javne razpise je potrebno pripraviti dokumentacijo kot osnovo za razpis. 

Ker do odločitve o izboru posameznih projektov ne vemo, kateri projekt bo izbran in 

kateri ne, nastalih stroškov ne moremo pripisati konkretni investiciji. Iz navedenega 

razloga črpamo ta sredstva iz te proračunske postavke. V letu 2015 smo plačali po 

pogodbi o sodelovanju pri aktivnostih za izgradnjo postajališč za 

avtodome, sofinanciranje projektov RDO Pomurje, izdelavo dokumentacije za prijavo na 

razpis na Fundacijo za šport, za izdelavo dokumentacije za celostno prometno strategijo. 

 

 



1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

04085 - Izgradnja CERO Puconci - sofinanciranje 

Vrednost: 2.402 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

CERO Puconci se je začel graditi leta 2002. V I. fazi so bila izvedena dela razširitve 

odlagališča, sanacija obstoječega, odplinjavanje  itd. Celotno investicijo v vrednost 

3.350.000,00 EUR financirajo občine v višini 56%, 44% so sredstva zbrana iz okoljske 

dajatve (državna taksa). 

 

V letu 2007 so stekle intenzivne priprave za investicijski projekt CERO Puconci II. faza. 

Po izdelani oceni v IP (december 2008) znaša vrednost projekta CERO Puconci II. faza 

23.187.443,00 EUR po tekočih cenah. Občini Radenci pripada 4,084 % delež 

sofinanciranja. Delež plačila iz sredstev občinskega proračuna izhaja iz obveznosti iz 

Aneksa št. 5 k občinski pogodbi o sofinanciranju izgradnje in obratovanja regijskega 

centra Zbirno sortirni center za odpadke Puconci. Dela so v zaključni fazi in v letu 

2015 je bil CERO predan namenu v celoti. 

 

 
 

04088 - Sanacija odlagališča Hrastje Mota 

Vrednost: 9.948 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program sanacije odlagališča Hrastje Mota se odvija skladno z dogovorom o izvajanju 

aktivnosti na odlagališču nevarnih odpadkov Hrastje Mota v letu 2009,v skladu z odločbo 

MOP o zaprtju odlagališča, katerega sprejemajo vse občine na območju nekdanje občine 

Gornja Radgona. Vse aktivnosti v zvezi z zaprtjem odlagališča ureja družba 

Saubermacher Slovenija d.o.o., ki je bila tudi zadnji upravljavec odlagališča. Proračunska 

sredstva so bila potrebna za tekoče aktivnosti, ki so sestavni del dejavnosti zapiranja 

odlagališča. 

04885 - CERO PUCONCI - PRORAČUNSKI SKLAD 

Vrednost: 10.614 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na 9. seji Skupščine javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., ki je 

bila dne 20. marca 2015, je bil sprejet naslednji S K L E P : 

Skupščina podaja soglasje k delitvi obračunanih sredstev iz naslova amortizacije za leto 

2015 v razmerju 50 : 50. Obračunana sredstva iz naslova amortizacije za objekte in 

opremo I. in II. faze regijskega centra za ravnanje z odpadki za leto 2015 se v višini 50 

% nakažejo na poseben sklad formiran pri Občini Puconci in bodo namenjena za 

investicijsko vzdrževanje objektov in opreme I. in II. faze regijskega centra ter za 
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nadaljnja investicijska vlaganja na področju ravnanja z odpadki podjetja CEROP d.o.o., 

preostalih 50 % obračunanih sredstev iz naslova amortizacije pa se nakaže na proračune 

občin solastnic podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci. 

Predsednik Skupščine javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. 

MARJAN KARDINAR 

V skladu s tem sklepom občina združuje sredstva v proračunskem skladu pri Občini 

Puconci, sami pa vodimo posebni sklad na kontu 900600. 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

04400 - Subvencioniranje cene omrežnine(kanalizacija) 

Vrednost: 28.697 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski svet Občine Radenci je sprejel sklep o določitvi višine subvencionirane cene 

omrežnine. Subvencija občanom znaša 40% cene omrežnine. 

 

04824 - Kanaliz.sistem-invest.vzdrževanje(iz omrežnine) 

Vrednost: 14.067 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 so se izvedla obnovitvena dela na kanalizacijskem sistemu. 

 

04827 - MALE ČISTILNE NAPRAVE - sofinanciranje 

Vrednost: 20.562 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 smo pristopili k izdelavi operativnega programa čiščenja in odvajanja 

odpadnih vod na področju celotne občine Radenci. OP je izdelalo podjetje RCI iz Celja. Ta 

operativni program je bil podlaga za določitev območij sofinanciranja malih čistilnih 

naprav (delno plačilo še v letu 2015). 

V letu 2015 je bil objavljen razpis za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav. 

Subvencijo je dobilo 18 gospodinjstev (1.000 eur/gosp.). 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

04102 - Občinski prostorski akti 

Vrednost: 35.936 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radenci zaključuje postopek priprave in sprejema Občinskega prostorskega 

načrta.  

  



1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

04105 - Analize vode 

Vrednost: 220 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radenci je pokrivala stroške analize vode za vaški vodovod Hrašenski Vrh Graba, 

kasneje pa je bil predan v upravljanje SIM Radenci d.o.o. kot upravljalcu občinskega 

vodovoda. 

 

04106 - Oskrba z vodo 

Vrednost: 3.718 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je dolžna izvajati HACCP za vodovod in tega pogodbeno opravlja Komunala 

Gornja Radgona. 

 

04401 - Subvencioniranje cene omrežnine(vodovod.omrežje) 

Vrednost: 88.531 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski svet je sprejel sklep, da omrežnino delno subvencionira nepridobitnim 

uporabnikom in to v višini 41,348%. 

04402 - Subvencioniranje cene vode 

Vrednost: 43.730 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 je občinski svet sprejel sklep, da vodarino delno subvencionira. Subvencija v 

letu 2015 je bila 28,315% cene vode. 

04822 - Vodovodni sistem C - kohezija 

Vrednost: 3.936.740 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z do sedaj sprejetimi dokumenti poteka izgradnja vodovodnega omrežja v 

Občini Radenci, ki je sestavni del skupnega medobčinskega projekta "Sistem C". V letu 

2014 se je pričelo z gradnjo transportnih vodov in izgradnjo vodohrana na Kapeli. Dela 

so se nadaljevala tudi v letu 2015, ko se je gradnja tudi zaključila. Del plačil še bo 

zapadel v letu 2016. 
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04825 - Vodovod - navezava VV Hr.V.-graba na javno vod.omrežje 

Vrednost: 10.038 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 se je pristopilo k navezavi vaškega vodovoda v Hrašenskem Vrhu - graba k 

občinskemu vodovodu. Navezavo je izvedlo domače podjetje, ki upravlja z vodovodom. 

04830 - Investic.vzdrževanje vodovod.omrežja(iz omrežnine) 

Vrednost: 76.816 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 je bila iz te PP plačana zamenjava vodovodnih ur, ki je všeta v omrežnino. 

Prav tako se iz te PP pokriva plačilo zavarovalne premije za vodovod ter posamezne 

sanacije defektov. 

04906 - Vodna povračila -vodov.sistem Radenci 

Vrednost: 36.150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi pridobljenega vodnega dovoljenja smo dolžni državi plačati vodno povračilo 

po količini načrpane vode. Do 31.1. se poroča o načrpani vodi ter izgubah, nato ARSO 

izda odločbo na podlagi katere mora občina plačati vodna povračila v državni proračun. V 

letu 2015 je bilo načrpane vode 621.060 m3 (tudi vaški vodovodi), od tega je prikazanih 

285.444 m3 vodnih izgub na območju naše občine. Poročilo o načrpani ter izgubljeni vodi 

pripravi Radenska d.d. ter predstavniki vaških vodovodov. Vodna povračila plačujejo 

občani glede na porabljeno vodo po števcu, vodne izgube plača v celoti občina. 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

04262 - Kanalizacijski in vodovodni priključki (iz komun.prisp.) 

Vrednost: 5.989 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za plačilo izvedbe vodovodnih in kanalizacijskih priključkov za potrebe izgradnje 

novih stanovanjskih hiš in poslovnih objektov ter priključitev hiš na novozgrajeno 

kanalizacijo. Občina je dolžna izgraditi kanalizacijski oz. vodovodni priključek z jaškom 1 

meter na parcelo uporabnika. 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

04115 - Vzdrževanje in upravljanje stanovanj 

Vrednost: 18.566 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški tekočega vzdrževanja stanovanjskih objektov so porabljeni na podlagi popisa 

oziroma plana vzdrževanja, ki se izvaja v okviru predvidenih sredstev za tekoče 

vzdrževanje in morebitne intervencije. Stroški upravljanja stanovanj predstavljajo 0,3 % 

letno od vrednosti stanovanj Občine Radenci v skladu s Pogodbo o urejanju medsebojnih 

razmerij pri upravljanju stanovanj in poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Radenci ter 

v skladu s 3. točko 118. člena Stanovanjskega zakona. V letu 2014 se je izpraznilo 

stanovanje na Ljuba Šercerja 3, ki ga je bilo potrebno delno obnoviti preden se je oddalo 

v najem novemu najemniku. Prav tako so bila v enem stanovanju zamenjana dotrajana 

okna, v drugih dveh stanovanjih pa obnovljeni kopalnici. 



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

in stavbna zemljišča) 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

04122 - Cenitve in geodetske odmere 

Vrednost: 8.730 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vrednost stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter vrednost 

ustanovitve stvarne ali obligacijske pravice na stvarnem premoženju države oziroma 

samoupravne lokalne skupnosti se ugotovi po vsakokratno veljavnih mednarodnih 

standardih ocenjevanja vrednosti, ki jih sprejema Svet za Mednarodne standarde 

ocenjevanja vrednosti. Cenitev ne sme biti starejša od šestih mesecev na dan sprejema 

posamičnega programa. Cenitev lahko izvede za to pooblaščeni sodni cenilec. Občina 

Radenci  izbere vsako leto ustreznega cenilca in z njim sklene letno pogodbo.Občina 

Radenci naroča geodetske storitve za potrebe: urejanja in evidentiranja meje, označitve 

meje v naravi, parcelizacije, izravnave meje, izdelave geodetskega načrta v skladu z 

ZJN-2. 

V letu 2014 smo uredili lastninska razmerja ob nekaterih cestah, delih cest, vrisali vrtec 

v kataster stavb. 

16069002 - Nakup zemljišč 

04125 - Nakupi zemljišč 

Vrednost: 38.151 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pravna podlaga  je Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občine (U.l. RS 

84/2007). Odplačni način pridobitve lastninske pravice na nepremičnem premoženju v 

breme proračunskih sredstev je mogoč samo na podlagi sprejetega letnega načrta 

pridobivanja nepremičnega premoženja (je sestavni del proračuna). Postopek 

razpolaganja z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti se lahko 

izvede le, če je nepremično premoženje vključeno v letni načrt razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem (je sestavni del proračuna). Odplačni način pridobitve 

lastninske pravice na premičnem premoženju v breme proračunskih sredstev je mogoč 

samo na podlagi sprejetega letnega načrta pridobivanja premičnega premoženja, razen 

kadar zakon ali drug predpis ne določa drugače. Postopek razpolaganja s premičnim 

premoženjem samoupravne lokalne skupnosti se lahko izvede le, če je posamezno 

premično premoženje vključeno v letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem, 

razen če zakon ali drug predpis ne določa drugače. 

  



17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

04276 - Subvencioniranje kopalne karte za občane 

Vrednost: 12.875 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glede na spodbujanje preventivne zdravstvene dejavnosti in obstoj zdravilišča v občini  

spodbujamo vključevanje občanov v programe plavanja v zdravilišču tako, da pokriva 

vsak od partnerjev 25% vrednosti cene karte plavanja za občane Občine Radenci. 

Subvencionirana cena vstopnice velja za občane, ki imajo v občini prijavljeno STALNO 

prebivališče. 

 

 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

04132 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 

Vrednost: 48.229 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občine zagotavljajo sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje po Zakonu o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Predvidena sredstva so bila 

porabljena za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja občanom. Odločbe za plačilo 

tega zavarovanja izda pristojni CSD. 

 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

04134 - Mrliško ogledna služba 

Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina v skladu z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti zagotavlja sredstva za 

mrliške oglede in obdukcije s stroški prevoza. V letu 2015 smo bili dolžni plačati stroške 

ene obdukcij skupaj s prevozi in plačila mrliških ogledov. 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

04136 - Obnova sakralnih spomenikov 

Vrednost: 5.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 smo obnovili kapelico v Radenskem parku s pomočjo donatorja iz tujine in 

podjetja Sava turizem d.d.. 

 

 
 

 
 

 
 



1803 - Programi v kulturi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

04138 - Knjižnica Gornja Radgona 

Vrednost: 39.284 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina financira iz te postavke zaposlene za knjižnično dejavnost, storitve in material 

knjižnice, nakup knjižničnega gradiva in stroške revidiranja poslovanja. 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

04145 - Dejavnost kulturnih društev 

Vrednost: 11.373 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Letni program kulture za Občino Radenci predvideva sofinanciranje ljubiteljske kulturne 

dejavnosti. 

Predvideni znesek je bil namenjen sofinanciranju naslednjih namenov: A) Program redne 

dejavnosti društva 80% zagotovljenih proračunskih sredstev za tekoče leto,B) Udeležba 

na tekmovanjih in preglednih prireditvah doma in v tujini   7% zagotovljenih 

proračunskih sredstev za tekoče leto. C) Nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo 

programov (rekviziti, kostumi,) 10% zagotovljenih proračunskih sredstev za tekoče 

leto.D) Strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje mentorjev oz. vodij skupin 3% 

zagotovljenih proračunskih sredstev za tekoče leto. 

04146 - OI JSKD G. Radgona 

Vrednost: 2.531 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje dejavnosti OI JSKD OE Gornja Radgona  zajema sofinanciranje območnih 

in regijskih srečanj, revij in tekmovanj skupin in društev s področja ljubiteljske kulturne 

dejavnosti ter sofinanciranje srečanj in revij predšolske in onovnošolske mladine. 

Tako smo v letu 2015 sofinancirali 4 prireditve. 

 

 
 



 
Vir: OI JSKD 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 

04150 - Podpora drugim društvom 

Vrednost: 8.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radenci je v letu 2015 sofinancirala dejavnost posebnih skupin oz. drugih društev 

na podlagi javnega razpisa v skladu z določili Pravilnika. 

 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

04155 - Šport - ostalo 

Vrednost: 3.134 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te proračunske postavke so namenjena za plačilo najemnine za zemljo kjer 

je igrišče pri OŠ Kapela. Prav tako smo v letu 2015 nabavili zaščitno mrežo pri 

odbojkarskem igrišču na mivki ter skladno s sklepom občinskega sveta pomagali 

premostiti finančne težave pri pokrivanju najemnine za motokros stezo v Janževem 

Vrhu. 

04156 - Šport v društvih 

Vrednost: 35.980 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnosti izvajalcev letnega programa športa Občina Radenci sofinancira na podlagi 

javnega razpisa, ki je izpeljan v skladu z določili Pravilnika za vrednotenje športnih 

programov v Občini Radenci. Predvideni znesek je namenjen sofinanciranju naslednjih 

namenov:A) redno dejavnost izvajalcev športa - Letni program športa na lokalni ravni 

(LPŠ)Športna rekreacija: kakovostni in vrhunski šport, športna rekreativna društva in 

klubi, rekreativni šport upokojencev in invalidov, prireditve, ki imajo športno-rekreativni 

značaj in množičnost;Razvojne in strokovne naloge v športu: delovanje društev in klubov 

na ravni lokalne skupnosti, delovanje športnih zvez na ravni lokalne skupnosti kot 



strokovne institucije, ki povezuje in usklajuje programe ostalih izvajalcev športne 

dejavnosti, šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.Tradicionalne športne prireditve, 

ki so posebnega pomena za naš kraj: mednarodni Maraton treh src s humanitarnim 

tekom ter mednarodni kolesarski maraton. 

04501 - Sanacija akustike v večnamenski športni dvorani 

Vrednost: 48.190 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 smo izvedli sanacijo akustike v športni dvorani v Radencih. 

 

 
 

 
  



19 - IZOBRAŽEVANJE 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 - Vrtci 

04165 - Vrtec Radenci - tekoči stroški 

Vrednost: 693.529 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vrtec Radenci financiramo v celoti in sicer zagotavljamo sredstva za plače, jubilejne 

nagrade, odpravnine, materialne stroške in stroške tekočega vzdrževanja. Zagotavljamo 

tudi sredstva za dodatno kolektivno zavarovanje javnih uslužbencev in za plačilo 

prispevka za nedoseganje invalidne kvote. 

V letu 2015 sta se dodatno zasteklili dve terasi pri vrtcu v Radencih. Tako sta sedaj 

uporabni tudi v slabših vremenskih razmerah kot je rahlo rosenje, sneženje, veter. 

 

 
 

 



 

04168 - Vrtci izven Občine Radenci 

Vrednost: 32.708 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljati moramo plačilo oskrbnine otrokom, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah, je 

pa eden izmed staršev naš občan, ki je tukaj stalno prijavljen.  

 

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok 

04170 - Vzgoja v času bolezni 

Vrednost: 539 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Otrokom, ki imajo stalno prebivališče v naši občini in so na zdravljenju v bolnišnicah, so 

jim v bolnišnici dolžni nuditi dodatno nego in vzgojno-izobraževalno dejavnost. Za plačilo 

tega dela je namenjena postavka Vzgoja v času bolezni. 

04172 - Spec.pedagog in spremljevalci v vrtcu (DSP) 

Vrednost: 23.418 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za otroke s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi iz katere izhaja, 

da potrebujejo pomoč specialistov (pr. specialnih pedagogov, defektologov, 

spremljevalcev). V letu 2015 smo plačevali spremljevalko za enega otroka in pomoč 

specialne pedagoginje. 

 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 - Osnovno šolstvo 

04175 - Osnovna šola Radenci 

Vrednost: 116.329 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 

16/07, 36/08) določa, da se za osnovnošolsko dejavnost iz sredstev lokalne skupnosti v 

skladu z normativi in standardi zagotavlja pokrivanje materialnih stroškov, razen tistih, 

ki jih pokriva državni proračun (81. člen), sredstva za prevoze učencev osnovne šole v 

skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli, razen za prevoze učencev s posebnimi 

potrebami ob pouka prostih dnevih, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in 

opreme, sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole in sredstva za investicije. 

Občina sofinancira v skladu s sklenjeno pogodbo 1 kuharja v celoti, poučevanje drugega 

tujega jezika 10 ur na teden, zaposlitev računalničarja 25% zaposlitve. 

 

04176 - Osnovna šola Kapela 

Vrednost: 97.334 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 

16/07, 36/08) določa, da se za osnovnošolsko dejavnost iz sredstev lokalne skupnosti v 

skladu z normativi in standardi zagotavlja pokrivanje materialnih stroškov, razen tistih, 

ki jih pokriva državni proračun (81. člen), sredstva za prevoze učencev osnovne šole v 

skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli, razen za prevoze učencev s posebnimi 

potrebami ob pouka prostih dnevih, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in 

opreme, sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole in sredstva za investicije. 



Občina sofinancira v skladu s sklenjeno pogodbo kuharja, gosp.pomočnico, poučevanje 

drugega tujega jezika,  poučevanje računalništva, ekonomski program in fakultativno 

učenje tujega jezika - interesna dejavnost. 

 

04177 - OŠ G.Radgona, podružnica Dr. Janko Šlebinger 

Vrednost: 4.815 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 

16/07, 36/08) določa, da se za osnovnošolsko dejavnost iz sredstev lokalne skupnosti v 

skladu z normativi in standardi zagotavlja pokrivanje materialnih stroškov, razen tistih, 

ki jih pokriva državni proračun (81. člen), sredstva za prevoze učencev osnovne šole v 

skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli, razen za prevoze učencev s posebnimi 

potrebami ob pouka prostih dnevih, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in 

opreme, sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole in sredstva za investicije. 

Občina sofinacira del plač in del materialnih stroškov v skladu s sklenjeno pogodbo. 

  

04863 - Aktivnosti za predšol.in šol.mladino ter obdaritev 

Vrednost: 9.343 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo porabili za nabavo daril za novoletno obdaritev otrok v šolah, vrtcih in za 

zunanje obiskovalce prireditve v času pred Božičem ter za prireditve, ki sovpadajo s 

prazniki in sredstva za lutkovni abonma. Za miklavževanje smo namenili 3 eur na 

otroka.  
 

Dan za ples - OŠ Radenci 

 
Vir: OŠ Radenci 

04190 - Glasbena šola Gornja Radgona 

Vrednost: 31.142 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbene šole 

Gornja Radgona (Ur.l. RS, št. 63/98) smo kot soustanoviteljica za opravljanje dejavnosti 

dolžni zagotavljati 25,06% delež stroškov (82. člen Zakona o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja). 

Občina Radenci v skladu z dogovorom z drugimi občinami soustanoviteljicami Glasbene 

šole Gornja Radgona sofinancira sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, izdatke 

za blago in storitve ter investicije (nabava instrumentov). 

 



04191 - Glasbena šola Murska Sobota 

Vrednost: 139 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 je Občina Radenci sofinancirala strošek izobraževanja naših otrok na  

glasbeni šoli v Murski Soboti. Šola je vpisana v razvid glasbenih šol pri MŠŠ. 

 

04194 - Glasbena šola Maestro 

Vrednost: 5.524 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 je Občina Radenci sofinancirala strošek izobraževanja naših otrok na zasebni 

glasbeni šoli Maestro. Šola je vpisana v razvid glasbenih šol pri MŠŠ. 

1906 - Pomoči šolajočim 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

04200 - Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok 

Vrednost: 65.871 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Šolski prevozi in pokrivanje prevoznih stroškov se izvaja v skladu s 56. členom Zakona o 

osnovni šoli, po katerem ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo 

prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. V skladu z navedenim 

členom ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, ne glede na oddaljenost njegovega 

prebivališča od osnovne šole v 1. razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za 

preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. 

Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico 

do povračila stroškov, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, 

v katerem prebiva. Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do brezplačnega prevoza 

ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v 

odločbi o usmeritvi. S starši so sklenjene pogodbe, izplačilo stroškov pa se izvede 

dvakrat letno. 

19069003 - Štipendije 

04201 - Štipendije-občinske 

Vrednost: 4.316 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za štipendije, ki se podelijo v skladu s sprejetimi predpisi. V letu 

2013 je bila podeljena ena štipendija za izobraževanje na dodiplomskem študiju, ki se je 

izplačevala tudi v letu 2015. 

Občina je članica Ustanove dr.Antona Trstenjaka in članica Šiftarjeve fundacije za kar 

nameni sredstva v višini 1000 eur.  

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2002 - Varstvo otrok in družine 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

04811 - Darilo občine ob rojstvu otroka 

Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina podarja sredstva za darilo staršem ob rojstvu otroka v skladu s Pravilnikom o 

dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Radenci. Lahko ga prejmejo starši, ki imajo 



skupaj z novorojenim otrokom stalno prebivališče v naši občini. Starši, ki podajo vlogo, 

prejmejo čestitko ob rojstvu otroka, denarno pomoč v višini 200,00 EUR in knjigo.V letu 

2015 smo izplačali nagrado za 30 novorojencev. 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

04207 - Družinski pomočnik 

Vrednost: 18.994 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 smo dolžni plačevati za dva družinska pomočnika (upravičenca sta 

polnoletna občana). Odločbo izda pristojni CSD. 

04217 - Varstveni delovni center Gornja Radgona 

Vrednost: 7.439 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

VDC Gornja Radgona izvaja poleg dnevnega tudi celodnevno oz. popolno institucionalno 

varstvo za osebe s posebnimi potrebami. Občina je po zakonu in na podlagi odločbe 

dolžna plačevati oskrbo, v kolikor občan oz. sorodniki nimajo dovolj lastnih 

sredstev. Trenutno je v varstveno delovni center, kot institucionalno varstvo, iz Občine 

Radenci vključen en varovanec. 

20049003 - Socialno varstvo starih 

04205 - Oskrbnine v socialnih zavodih 

Vrednost: 175.809 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na področju socialnega varstva starejših financiramo dva programa in sicer Pomoč na 

domu ter Oskrbnine v socialnih zavodih pri katerem občina na podlagi Zakona o 

socialnem varstvu in odločbe pristojnega Centra za socialno delo Gornja Radgona 

posameznikom doplačuje razliko med plačilom varovanca in ceno oskrbe v 

institucionalnem varstvu domsko oskrbo. Pred izdajo soglasja za doplačevanje oskrbe v 

domu dobi CSD od občana oz. njegovega pooblaščenca izjavo, da dovoljuje vknjižbo 

Občine Radenci na nepremično premoženje, ki ga ima v lasti. Občina se po smrti oz. 

prenehanju plačevanja lahko kot stranka prijavi v zapuščinsko maso oz. delitev 

premoženja z zneskom, ki ga je vložila  v plačilo oskrbe za varovanca, če le ta obstaja. 

Odločbe o doplačilu izdaja CSD Gornja Radgona.  

04206 - Pomoč na domu 

Vrednost: 5.516 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na področju socialnega varstva starejših financiramo dva programa in sicer Pomoč na 

domu, ki jo v skladu z Odlokom o izvajanju javne službe v Občini Radenci izvaja 

Domania d.o.o. ter Oskrbnine v socialnih zavodih pri katerem občina na podlagi Zakona 

o socialnem varstvu in odločbe pristojnega Centra za socialno delo Gornja Radgona 

posameznikom doplačuje razliko med plačilom varovanca in ceno oskrbe v 

institucionalnem varstvu domsko oskrbo. 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

04210 - Izjemne denarne pomoči 

Vrednost: 8.737 € 



Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru socialnega varstva materialno ogroženih omogoča občina posameznikom in 

družinam pridobiti enkratno denarno pomoč v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju 

denarnih pomoči v Občini Radenci. Enkratna denarna pomoč lahko znaša najmanj 150,00 

in največ 200 EUR. Znesek je odvisen od namena pomoči, za katero vlagatelj zaprosi. 

 

04211 - Pogrebni stroški 

Vrednost: 1.956 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti je občina dolžna 

poravnati stroške pokopa za pokojne občane, katerih stalno prebivališče je bilo v naši 

občini, če le-ti nimajo dedičev ali če dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Prav 

tako je v skladu z navedenim členom občina dolžna poravnati stroške pokopa za osebe, 

za katere ni mogoče ugotoviti stalnega prebivališča v primeru, da osebe umrejo na 

območju občine. 

04212 - Subvencije stanarin 

Vrednost: 15.151 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ena izmed pomoči socialno ogroženim občanov, ki jo opredeljuje 121. člen 

Stanovanjskega zakona, je tudi subvencioniranje najemnin v neprofitnih stanovanjih. Do 

subvencioniranja najemnine so upravičeni najemniki v neprofitnem stanovanju, 

namenskem najemnem stanovanju do višine neprofitne najemnine ali bivalni enoti, 

namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, če 

njegov dohodek in dohodek oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ne presega višine 

njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30% njihovega ugotovljenega dohodka. 

V dohodek najemnika in oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, šteje tudi denarna 

socialna pomoč, razen izredne denarne socialne pomoči. Subvencija se določi največ v 

višini 80% neprofitne najemnine. Za izračunan znesek subvencije lastnik stanovanja 

zniža najemnino najemniku, lastniku pa ta znesek povrne pristojni občinski organ. 

Subvencija pa pripada tudi prosilcem, ki plačujejo tržno najemnino in so se prijavili na 

zadnji javni razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini s stalnim 

prebivališčem in če izpolnjujejo dohodkovne cenzuse ter druge pogoje glede 

premoženjskega stanja in nimajo v lasti drugega stanovanja. Odločbe izdaja pristojni 

CSD. 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

04215 - Rdeči križ 

Vrednost: 13.504 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina sofinancira delež plače zaposlenih in izvajanje drugih programov iz postavke 

Rdeči križ. Sama organizacija Rdečega križa ima status posebnega pomena, zato je v 

proračunu opredeljena posebej in ne v sklopu humanitarnih društev. Skozi vse leto 

izvaja aktivnosti pomoči ter dejavnosti preventivnega, predvsem pa humanitarnega 

pomena.  

  

04216 - Humanitarna društva in zavodi 

Vrednost: 9.048 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Humanitarna društva so sofinancirana  v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju 

humanitarnih društev v Občini Radenci in na podlagi prijav na javni razpis, kriterijev iz 

pravilnika ter ocenjenih oz. ovrednotenih programov. 



04819 - Sof. Varne hiše Pomurja 

Vrednost: 1.960 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Varne hiše Pomurja (Ljutomer, Murska Sobota) so namenjene ženam, materam in 

otokom oz. osebam, ki se lahko v primeru nasilja zatečejo oz. umaknejo na varno pred 

drugimi osebami, ki jih izsiljujejo oz. mučijo. Bivanje v varnih hišah je začasno, 

prehodno dokler ni možnosti druge nastanitve. Občina  sofinancira dejavnost varnih hiš 

na podlagi ključa delitve stroškov določenega območja ali v okviru svojih zmožnosti, 

glede na število uporabnikov storitev iz lastne občine.  Naša občina tako vsako leto 

prispeva za delovanje Varne  hiše Pomurja. 

 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 

04220 - Obresti od kreditov 

Vrednost: 10.458 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov v skladu z 

amortizacijskim načrtom kredita in sklenjenimi kreditnimi pogodbami. 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

23029001 - Rezerva občine 

04225 - Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih 

nesreč 

Vrednost: 442.096 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska rezerva deluje kot sklad. Sredstva so bila namenjena odpravi posledic 

naravnih nesreč. Poraba sredstev je opredeljena v Odloku za posamezno leto. V letu 

2015 so bila sredstva izločena v višini 442.096,14 eur, od tega je država prispevala 

343.132,10 eur. Za sanacijo plazu I. faza je bilo dodeljenih 17.785,96 eur, za sanacijo 

plazu II. faza pa 175.346,14 eur. Sanirali smo plaz v Radenskem Vrhu. 

Sklad se vodi na kontu 910000.  
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500 - KRAJEVNA SKUPNOST RADENCI 

Vrednost: 30.999 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

05002 - Tekoči odhodki za delovanje KS Radenci 

Vrednost: 4.246 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoči odhodki so dejansko osnovni materialni stroški za delovanje sveta KS in pisarne 

posamezne Krajevne skupnosti. Podrobno so stroški opredeljeni s podkonti, ki dejansko 

govorijo, katere aktivnosti  so izvedene in za kaj je bil porabljen denar. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

05006 - Vzdrževanje javnih poti 

Vrednost: 10.031 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost Radenci skrbi za vzdrževanje javnih poti v gramozni izvedbi.To 

vzdrževanje zajema gramoziranje javnih poti, vzdrževanje obcestnih objektov - jarkov,  

košnjo obcestnih bankin in jarkov, urejanje propustov in odvodnjavanja gramoziranih 

javnih poti. 

V letu 2015 je bilo predvideno 15.000,00 EUR sredstev, porabljenih pa je bilo 10.030,54 

EUR. Manjša poraba sredstev od predvidene je bila predvsem zaradi slabega odziva 

pogodbenega vzdrževalca gramoziranih cest in tudi zaradi dobrega vzdrževanja v 

preteklih letih. 

05008 - Vzdrževanje JP - urejanje propustov in izkopi jarkov 

Vrednost: 8.844 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za urejanje odvodnikov meteornih voda so bila s proračunom za leto 2015 prvič 

odobrena. Po manjših zapletih z lastništvom zemljišč ob urejanju odvodnikov smo 

dejansko izvedli več aktivnosti za razreševanje meteornih voda, katere ogrožajo naše 

prebivalce. V finančnem načrtu smo imeli predvidenih 10.000,00 EUR sredstev. Za dela 

urejanja odvodnikov je bilo v letu 2015 skupaj porabljenih 8.843,78 EUR. 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

05010 - Stroški tekočega vzdrževanja pokopališča Radenci 

Vrednost: 7.878 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoče vzdrževanje pokopališča v Radencih zajema sprotno košnjo, obrezovanje in 

pometanje pokopališča, stroške električne energije, vode, odvoza smeti iz strošek 

zavarovanja objekta in inventarja.  Načrtovali smo porabo 10.200,00 EUR, dejansko pa 



je bilo za tekoče vzdrževanje porabljenih le 7.878,22 EUR sredstev, kar predstavlja 

78,12% plana. Prihranek je nastal pri porabi električne energije zaradi spremembe 

načina ogrevanja vežice, pri vodi zaradi zmanjšane porabe vode, ker ni bilo suše, pri 

odvozu smeti zaradi spremembe odvoza odpadkov s pokopališča in pri tekočem 

vzdrževanju pokopališča zaradi ugodnega vzdrževalca in že izvedenih vzdrževalnih delih 

v preteklih letih (pleskanje notranjosti in stavbnega pohištva). 

Pri odvozu odpadkov smo prešli iz prejšnjega kontejnerskega odvoza mešanih 

komunalnih odpadkov na ločeno zbiranje odpadkov in delitev na biološke odpadke 

(ostanki rož, zemlje od presajanja, kartonskih škatel, listja) posebej odvoz ostankov 

sveč in manjši odvoz mešanih komunalnih odpadkov (lončki od rož, vrečke). 

Stroški pokopališča se delno pokrivajo iz rednih sredstev občinskega proračuna in delno 

iz sredstev, ki se ustvarijo na pokopališču - v letu 2015 je bilo iz pokopališča skupno 

6.063,83 EUR prihodka. 

 

  



600 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA 

Vrednost: 46.525 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

06001 - Tekoči odhodki za delovanje KS Kapela 

Vrednost: 5.338 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoči odhodki so dejansko osnovni materialni stroški za delovanje sveta KS in pisarne 

posamezne Krajevne skupnosti. Podrobno so stroški opredeljeni s podkonti, ki dejansko 

govorijo, katere aktivnosti  so izvedene in za kaj je bil porabljen denar. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

06006 - Vzdrževanje JP-gramoziranje,grederiranje,prevoz gramoza 

Vrednost: 7.843 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost Kapela skrbi za vzdrževanje javnih poti v gramozni izvedbi.To 

vzdrževanje zajema gramoziranje javnih poti, vzdrževanje obcestnih objektov - jarkov,  

košnjo obcestnih bankin in jarkov, urejanje propustov in odvodnjavanja gramoziranih 

javnih poti. V letu 2015 smo izvedli samo redno gramoziranje in obcestno košnjo. Drugih 

večjih posegov  ali vzdrževanj zaradi obilnejšega deževja in neurij na javnih poteh v 

gramozni izvedbi na območju KS Kapela ni bilo. 

 

06008 - Vzdrževanje JP - urejanje propustov in izkopi jarkov 

Vrednost: 4.803 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost Kapela je na svojem območju izvedla dva posega v odvodnike, in 

sicer: - uredili smo odvod vode s pokopališča Kapela do ceste Okoslavci - Kapelski Vrh 

(Hlaponska graba) s položitvijo kanalet v del obcestnega jarka in ureditev dela 

odvodnika, kateri dovaja vodo s področja pod trgovino na Kapelskem Vrhu in 

- delno uredili odvodnik vode s plazu Kapelski - Radenski Vrh proti Okoslavcem. Ker je 

izvajalec del k delom kljub večkratnim pozivom pristopil zelo pozno, dela ureditve 

odvodnika niso bila dokončana.  

Realizacija proračunske postavke 06008 - Urejanje propustov in izkopi jarkov - je bila 

realizirana v višini 4.803,14 EUR ali 48.03%. 

  

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

06010 - Stroški tekočega vzdrževanja pokopališča na Kapeli 

Vrednost: 14.442 € 



Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoče vzdrževanje pokopališča na Kapeli zajema sprotno košnjo, obrezovanje in 

pometanje pokopališča, stroške električne energije, vode, odvoza smeti in strošek 

zavarovanja objekta  ter inventarja. 

  

06011 - Stroški investicijskega vzdrževanja pokopališča in vežice 

Vrednost: 14.098 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški investicijskega vzdrževanja v višini 14.098,17 EUR so bili namenjeni ureditvi 

vodnjaka ob spodnjem vhodu na pokopališče in plačilu obnove dostopne poti do 

spodnjega vhoda na pokopališče. Stroški pokopališča se pokrivajo iz sredstev, ki se 

pridobijo od najemnikov grobov.  
 

 

 

 

 

 

2. OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 
 

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2015 
 
Načrt razvojnih programov je bil pripravljen za obdobje 2015 do 2018. 

Realizacija investicijskih postavk proračuna in postavke, ki opredeljuje državne pomoči 

(konti skupine 410, 42 in 43), ki se nahajajo tudi v Načrtu razvojnih programov, so 

obrazloženi v obrazložitvi posebnega dela proračuna po proračunskih uporabnikih in 

proračunskih postavkah. 

  



C. BILANCA STANJA 
 

1) BILANCA STANJA OBČINE RADENCI 

 

- Občina Radenci – bilanca stanja na dan 31.12.2015 in računovodsko poročilo 

 

BILANCA STANJA na dan 31.12.2015 

 
   

(v eurih, brez 
centov) 

ČLENITEV   

Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV 

KONTOV   Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

  
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 

001 19.779.037 21.418.637 

00 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

002 12.096 12.096 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 9.586 7.658 

02 NEPREMIČNINE 004 18.560.767 19.555.495 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 6.252.264 5.917.077 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 1.088.225 1.080.208 

05 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 

007 687.983 512.195 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 370.022 370.022 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 77.633 69.723 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 6.620.127 6.768.023 

  
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

012 3.477.511 3.822.778 

10 
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE 

013 0 0 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 708.559 381.775 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 1.001.726 440.157 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 

14 
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA 

017 98.794 1.147.322 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 135.144 124.193 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 1.533.288 1.729.331 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 

  
C) ZALOGE 
(024+025+026+027+028+029+030+031) 

023 0 0 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 

34 PROIZVODI 028 0 0 

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 

  
I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 

032 23.256.548 25.241.415 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 487.462 282.001 

  
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034 2.715.595 3.563.076 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 17.066 16.822 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 213.986 167.016 



23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 503.235 440.487 

24 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

039 811.135 1.113.928 

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 174.258 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 1.170.173 1.650.565 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 

  
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) 

044 20.540.953 21.678.339 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 19.551.872 20.628.704 

91 REZERVNI SKLAD 046 5 16.349 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 44.211 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 

9410 
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI 
JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

050 0 0 

9411 
SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, 
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 

051 0 0 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 989.076 989.075 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 

980 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 

056 0 0 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 

  
I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 

060 23.256.548 25.241.415 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 487.462 282.001 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO od 1. januarja do 31. decembra 2015 

 
Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se 

uporablja Zakon o računovodstvu, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in 

odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter Navodilo o načinu in stopnjah 

odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 

 

Pojasnila k računovodskim izkazom 

 

1. Sodila, če so bila ta uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov 

na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu: 

Občina Radenci ni razmejevala prihodkov in odhodkov na dejavnosti javne službe in 

prodaje blaga in storitev na trgu.  

 

2. Nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter 

oblikovanje in porabo dolgoročnih rezervacij po namenih: 

Dolgoročnih rezervacij v bilanca stanja in drugih izkazih ni izkazanih, ker le te niso bile 

oblikovane. 

 

3. Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja 

ter izkazu prihodkov in odhodkov: 

Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje prihodke v višini 8.421.883 evrov in odhodke v 

višini 7.906.839 evrov. Iz tega izhaja presežek odhodkov nad prihodki v višini 515.044 

evrov. Račun finančnih terjatev in naložb ne izkazuje prihodkov (prejeta vračila danih 

posojil in prodaja kapitalskih deležev). Račun financiranja izkazuje odplačilo dolga 

(odhodki za odplačilo dolgoročnih kreditov) v višini 174.258 evrov. Skupno je presežka 



prihodkov nad odhodki (z danimi posojili, povečanjem kapitalskega deleža in odplačilom 

glavnice za najete kredite) v višini 340.786 evrov. 

 

4. Metode vrednotenja zalog gotovih izdelkov ter zalog nedokončane 

proizvodnje: 

Občina Radenci v bilanci stanja ne izkazuje zalog gotovih izdelkov ter zalog nedokončane 

proizvodnje. 

 

5. Podatki o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih za njih poravnavo 

oziroma razlogih neplačila 

a) Kratkoročne terjatve do kupcev (12) v višini 1.001.726 evrov so najemnine za 

poslovne prostore – zdravstvena postaja, vodna povračila, omrežnina za vodovod in 

kanalizacijo, najemnina internetnega omrežja. Terjatve do države za vodovodni 

sistem C so prikazane v znesku 696.232 evrov (dolg Republike Slovenije, Vodnega 

sklada in EU sredstev) ter še dodatnih 269.417 evrov terjatev do Občine Ljutomer za 

vračilo premoščanja likvidnostnih sredstev (plačilo izvedenih del za katere še država 

ni vrnila sredstev – vodni sklad, RS delež in EU sredstva). Ker Občina Ljutomer nima 

knjiženih zahtevkov za izplačilo, posledično prikazujemo bodoče prihodke na kontih 

120600,120601 in 120602 ter 120010. Oni imajo svoje terjatve izkazane do države 

(14). 

Od tega je na dan 31.12.2015 bilo zapadlih za 3.544 evrov terjatev. 244 evrov je bilo 

terjatev do reklamne agencije Vizija (plačuje z majhnim zamikom), terjatve iz 

obveznosti zapuščine (3.300). Ostale terjatve niso zapadle v plačilo v letu 2015. 

b) Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN (14) v višini 98.794,26 evrov so terjatve za 

združena sredstva posebnega sklada za investicije v CERO Puconci (36.713 evrov), 

povračilo sredstev za delovanje Medobčinskega inšpektorata Ljutomer (12.637 

evrov), povračilo sredstev na kontih 1417 za terjatve iz naslova izgradnje 

vodovodnega sistema C (1.159 evrov), EZR presežek (40 evrov) in  Na kontih 1410 

in 1411 so prikazane terjatve do KS Radenci in KS Kapela za ostanke neporabljenih 

sredstev.  

c) Druge kratkoročne terjatve v višini 135.144 evrov so terjatve v višini 20.863 evrov 

za obračunane najemnine za stanovanja (večji del terjatev je v tožbah in izvršbah), 

terjatve v višini 19.256 evrov iz naslova obročnega odplačila komunalnega prispevka 

za opremljanje s kanalizacijo in za novogradnje, terjatve do CURS (podatek 

pridobljen iz evidenc CURS-a) za plačana in nerazporejena plačila v višini 87.262 

evrov ter nekatere druge terjatve (za vračilo DDV v višini 7.731 evrov).   

 

6. Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, 

ter o vzrokih    neplačila: 

Do konca poslovnega leta je bilo obveznosti do dobaviteljev (konto 220, 24, 26) skupaj 

za 1.023.364 evrov, od tega zapadlih obveznosti v višini 8.666 evrov (geod.meritve, 

plačilo soc.ped., prevozi otrok). Velik del obveznosti izhaja iz naslova vodovodnega 

sistema C, kjer knjižimo prihodek in odhodek istočasno, ko nam to sporoči Občina 

Ljutomer kot vodilna partnerica pri projektu (sporoči nam ko nakaže sredstva MKO – 

sofinancer).  

 

7. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, 

neopredmetena dolgoročna sredstva ter dolgoročne finančne naložbe 

(kapitalske naložbe in posojila): 

Viri sredstev za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna 

sredstva (investicijski odhodki in investicijski transferi) so bili tekoči prihodki, kapitalski 

prihodki, prejete donacije in transferni prihodki proračuna Občine Radenci.  

 

8. Naložbe prostih denarnih sredstev: 

Prosta denarna sredstva so bila v letu 2015 naložena kot nočni depozit pri Banki 

Slovenije. Prav tako smo skozi celo leto vezali prosta denarna sredstva pri BKS Bank in 

iz tega naslova pridobili 589 evrov obresti. Sredstva vezana na dan 31.12.2015: 370.000 

evrov, OM 0,08 %. 

  



9. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev: 

Pod stalnimi sredstvi razumemo dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju. Sredstva 

so se zmanjšala za znesek amortizacije in za vrednosti prodanih stavbnih zemljišč. 

Dolgoročne finančne  in kapitalske naložbe so ostale nespremenjene ( DOSOR d.o.o. – 

337.479 evrov, RRA Mura – 83 evrov. CERO Puconci – 5.040 evrov, JP Prlekija d.o.o. – 

27.420 evrov). 

 

10. Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izvenbilančne 

evidence: 

Na aktivnih in pasivnih kontih izvenbilančne evidence Občina Radenci izkazuje stanja za 

sredstva, ki se nahajajo pri medobčinskem inšpektoratu in so bila kupljena delno tudi z 

našimi sredstvi. Prav tako izkazujemo dana sredstva za Projekt pet poštnih kočij ter 

stanje sredstev omrežnine za kanalizacijo in vodovod, stanje sredstev najemnine za 

širokopasovno omrežje, stavbne pravice. 

 

11. Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in 

neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se 

še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti: 

Od opredmetenih osnovnih sredstev je v celoti odpisana skoraj vsa računalniška oprema, 

računski stroji in pohištvo. Od neopredmetenih osnovnih sredstev pa so v glavnem 

odpisani računalniški programi, ki se še uporabljajo (WIN in Office). 

 

12. Podatki, ki so pomembni za podrobnejšo predstavitev poslovanja in 

premoženjskega stanja: 

Občina Radenci po podatkih iz bilance stanja na nekaterih skupinah kontov izkazuje 

sledeče stanje: 

a) konti skupine 90 – Splošni sklad izkazuje stanje v višini 19.551.872 evrov. To je 

stanje premoženja občine oz. vseh osnovnih sredstev, investicij v teku, sredstev 

danih v upravljanje, kapitalskih vložkov ter namenskih in nenamenskih sredstev. 

Sklad okoljske dajatve 2009-2015: 476.583 evrov 

Omrežnina vodovod in kanalizacija: 473.528,95 evrov 

CERO Puconci: 55.882 evrov 

Sredstva KS Kapela (pokopališče,vodovod): 44.994 evrov 

Rezervni sklad etaž.lastnikov: 52.121 evrov 

b) konti skupine 91 – Rezervni sklad izkazuje stanje v višini 5 evrov. Sredstva so bila v 

celoti porabljena za sanacijo plazu v radenskem Vrhu (sofinanciranje iz državne 

rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč). 

c) Konti skupine 96 – Dolgoročno prejeti krediti: na dan 31.12.2015 je neodplačanih 

989.075,60 evrov. V letu 2016 zapade v plačilo 12 anuitet v skupni višini 

110.924,40 evrov. Stanje zadolženosti je 187,90 evrov na prebivalca (stanje 

prebivalcev na 20.1.2016). 
 

2) BILANCA STANJA EZR RADENCI 

 

BILANCA STANJA na dan 31.12.2015 

 
   

(v eurih, brez 
centov) 

ČLENITEV   
Ozna
ka za 
AOP 

ZNESEK 
SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV 

KONTOV   Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

  
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 

001 0 0 

00 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

002 0 0 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 0 0 

02 NEPREMIČNINE 004 0 0 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 0 0 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 0 0 



05 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 

007 0 0 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 

  
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

012 567.743 616.621 

10 
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE 

013 0 0 

11 
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 
USTANOVAH 

014 567.699 616.411 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 0 0 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 

14 
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

017 0 0 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 4 6 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 40 204 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 

  
C) ZALOGE 
(024+025+026+027+028+029+030+031) 

023 0 0 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 

34 PROIZVODI 028 0 0 

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 

  
I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 

032 567.743 616.621 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 1.236.005.387 1.047.001.604 

  
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034 567.703 616.417 

20 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 
VARŠČINE 

035 0 0 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 0 0 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 0 0 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 0 0 

24 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

039 567.699 616.411 

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 4 6 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 

  
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-
053+054+055+056+057+058-059) 

044 40 204 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 40 204 

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 

9410 
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA 
SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

050 0 0 

9411 
SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 

051 0 0 



9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 

980 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

056 0 0 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 

  
I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 

060 567.743 616.621 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 1.236.005.387 1.047.001.604 

 

 

Poročilo o upravljanju likvidnosti enotnega zakladniškega podračuna Občine 

Radenci za leto 2015 

 

1. Uvod in razkritja 

 

1.1. Uvod 

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v 

nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna 

sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov. 

 

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se 

evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih 

v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski 

tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem 

besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt 

zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja 

plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri 

poslovnih bankah. 

 

1.2. Razkritja računovodskih pravil 

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev 

sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07, 104/09) so za 

upravljavca EZRO (PU 03000) za leto 2015 izdelani samostojni računovodski izkazi.  

 

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: 

a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja 

ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;  

b) v tokovih pa se ne izkažejo:  

- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki 

nočnih depozitov na poslovne banke in 

- navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne 

prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega 

prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev 

podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem 

besedilu: stanja podračunov PU EZRO). 

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih 

sredstev sistema EZRO 

 

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah 

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz 

denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih 

finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2015 znaša 567.699,33 evrov. 

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. 2015 

                       

(v eurih) 

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Stanje 

Denar na računu EZRO 81,00 

Nočni depoziti  567.618,33 

Skupaj 567.699,33 

 

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 + 

 stanj podračunov PU 

EZRO 

 

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne 

proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje 

Tabela 2.  

 

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2015                                       

(v eurih) 

Denarna sredstva  Stanje 

1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine 384.228,60 

2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine 183.430,85 

3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) 567.659,45 

4. Zakladniški podračun občine      -567.699,33 

5. EZRO (5. = 3. + 4.) 39,88 

 

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja  

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.  

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 39,88 evrov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU 

za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24 – obresti+presežek). 

 

Stanje nezapadlih terjatev znaša 0,00 evrov 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). 

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 evrih) 

Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek 

7102 Prihodki od obresti  

(tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO) 39,88 

4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 

(tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, 

vključenim v sistem EZR) 0,00 



4029 Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški) 0,00 

4050 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja 

sistema EZR preteklega leta 204,01 

  

 Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema 

EZRO  -164,13 

 

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 

evrih) 

Vrsta računa Stanje na dan 

31. 12. 2015 

(1) 

Stanje na dan 

31. 12. 2014 

(2) 

Sprememba stanja 

denarnih sredstev 

(3 = 1 – 2) 

Podračuni PU 567.659,45 616.207,32 48.547,87 

ZP(kto 11) 567.699,33 616.411,33 48.712,00 

EZRO (900999) 39,88 204,01 164,13 

 

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 leto 2015 prikazuje Tabela 5.  

 

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2015(v eurih) 

Leto Presežek upravljanja 

2014 204,01 

2015 39,88 

 

  



3) Krajevna skupnost Radenci – poslovno in računovodsko poročilo 

 

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015 

 
Prihodki  KS Radenci za leto 2015 so znašali 30.999,82 evrov in odhodki enako 

30.999,82 EUR. Presežka prihodkov nad odhodki ali odhodkov nad prihodki ni bilo zaradi 

uskladitve potrebnih sredstev z obveznostmi med KS in Občino ob koncu leta. 

Prihodki: 

Transfernih prihodkov za upravljanje pokopališča, vzdrževanje javnih poti in za 

pokrivanje tekočih odhodkov za delovanje krajevne skupnosti je bilo v višini 

24.935,99EUR. Nakazani so bili iz proračuna Občine Radenci. Prihodkov iz naslova 

pokopališča je bilo 6.063,83 EUR. 

Odhodki:  

Stroški tekočega poslovanja 

Ti stroški se vodijo na postavki 05002 – Tekoči odhodki za delovanje KS Radenci in so 

bili realizirani v višini 4.157,28 evrov kar predstavlja 73,58 % glede na plan (plan 

5.650,00). Stroški so sejnine članov sveta KS, nagrada predsednika, pisarniški material 

in poštnina. Prihranki so nastali pri stroških pisarniškega materiala, izdatkih za 

reprezentanco, drugih splošnih materialnih stroških in storitvah, … 

Vzdrževanje javnih poti  

V finančnem načrtu KS, na postavki 05006 – Vzdrževanje javnih poti v gramozni izvedbi 

na območju KS Radenci,  je bilo predvideno 15.000,00 EUR sredstev, porabljenih pa je 

bilo 10.030,54 EUR. Manjša poraba sredstev od predvidene je bila predvsem zaradi 

slabega odziva pogodbenega vzdrževalca gramoziranih cest in tudi zaradi dobrega 

vzdrževanja v preteklih letih. 

 

Vzdrževanje odvodnikov 

Sredstva za urejanje odvodnikov meteornih voda so bila s proračunom za leto 2015 prvič 

odobrena. Po manjših zapletih z lastništvom zemljišč ob urejanju odvodnikov smo 

dejansko izvedli več aktivnosti za razreševanje meteornih voda, katere ogrožajo naše 

prebivalce. V finančnem načrtu smo imeli predvidenih 10.000,00 EUR sredstev. Za dela 

urejanja odvodnikov je bilo v letu 2015 skupaj porabljenih 8.843,78 EUR. 

 

Pokopališče Radenci 

-Tekoče vzdrževanje: Finančna sredstva za tekoče vzdrževanje pokopališča so 

opredeljena na proračunski postavki 05010 – Stroški tekočega vzdrževanja pokopališča.  

Načrtovali smo porabo 10.200,00 EUR, dejansko pa je bilo za tekoče vzdrževanje 

porabljenih le 7.878,22 EUR sredstev, kar predstavlja 78,12% plana. To so izdatki za 

električno energijo, odvoz smeti, zavarovalne premije za objekt in tekočega  vzdrževanja 

pokopališča. Prihranek je nastal pri porabi električne energije zaradi spremembe načina 

ogrevanja vežice, pri vodi zaradi zmanjšane porabe vode, ker ni bilo suše, pri odvozu 

smeti zaradi spremembe odvoza odpadkov s pokopališča in pri tekočem vzdrževanju 

pokopališča zaradi ugodnega vzdrževalca in že izvedenih vzdrževalnih delih v preteklih 

letih (pleskanje notranjosti in stavbnega pohištva…). 

Pri odvozu odpadkov smo prešli iz poprejšnjega kontejnerskega odvoza mešanih 

komunalnih odpadkov  na ločeno zbiranje odpadkov in delitev na biološke odpadke 

(ostanki rož, zemlje od presajanja, kartonskih škatel, listja…) posebej odvoz ostankov 

sveč in manjši odvoz mešanih komunalnih odpadkov (lončki od rož, vrečke…). 

Stroški pokopališča se delno pokrivajo iz rednih sredstev občinskega proračuna in delno 

iz sredstev, ki se ustvarijo na pokopališču – v letu 2015 je bilo iz pokopališča skupno 

6.063,83 EUR prihodka . 

- Investicije: V letu 2015 nismo izvajali investicij na pokopališču Radenci. 

 

V skladu s 6. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 

uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS št. 115/2002, 21/2003, 134/2003,  

126/2004, 120/07, 124/2008) – v nadaljevanju Pravilnik - sestavlja računovodsko 

poročilo sledeče: 

1. Bilanca stanja s prilogama  

2. Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta s 

prilogama 



2.1. izkaz računa finančnih terjatev in naložb in 

2.2. izkaz računa financiranja 

3. Pojasnila k izkazom 

 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO od 1. januarja do 31. decembra 2015 

 

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se je 

uporabljal Zakon o računovodstvu, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in 

odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter Navodilo o načinu in stopnjah 

odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 

 

1. BILANCA STANJA 

BILANCA STANJA na dan 31.12.2015  
    

(v eurih, brez 
centov) 

ČLENITEV   

Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV 

KONTOV   Tekoče leto 
Predhodno 

leto 

1 2 3 4 5 

  
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 

001 239.238 244.935 

00 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

002 294 294 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 294 294 

02 NEPREMIČNINE 004 288.551 288.551 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 49.813 44.360 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 30.839 30.839 

05 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 

007 30.339 30.095 

  
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 
ČASOVNE 
RAZMEJITVE(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

012 3.713 4.568 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 60 101 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 1.185 1.073 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 255 253 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 2.213 3.141 

  
I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 

032 242.951 249.503 

  
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034 3.608 4.513 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 1.908 2.662 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 464 516 

24 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

039 179 370 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 1.057 965 

  
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-
059) 

044 239.343 244.990 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 56 

980 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 

056 239.343 244.934 

  
I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 

060 242.951 249.503 

 
 

 
 



2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV 

od 1.1. do 31.12.2015 

    
(v eurih, brez 

centov) 

ČLENITEV 
KONTOV 

NAZIV KONTA 
Oznaka 
za AOP 

Z N E S E K 

Tekoče leto 
Predhodno 

leto 

1 2 3 4 5 

  

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(102+153+166+176+192) 

101 31.000 33.570 

  

TEKOČI PRIHODKI 
(103+140) 

102 6.064 5.520 

71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
(141+145+148+149+150) 

140 6.064 5.520 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 149 6.064 5.520 

74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
(177+183) 

176 24.936 28.050 

740 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 
(178+179+180+181+182) 

177 24.936 28.050 

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 179 24.936 28.050 

  

II. SKUPAJ ODHODKI 
(222+266+295+907+921) 

221 31.000 33.570 

40 
TEKOČI ODHODKI 
(223+231+237+248+254+260) 

222 31.000 33.570 

402 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
(238+239+240+241+242+243+244+245+ 246+247) 

237 31.000 33.570 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 238 355 338 

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 240 2.889 1.973 

4024 Izdatki za službena potovanja 242 451 451 

4025 Tekoče vzdrževanje 243 24.107 26.171 

4029 Drugi operativni odhodki 247 3.198 4.637 

  Število mesecev poslovanja 930 12 12 

 
2.1. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb 

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb ne izkazuje stanja. 

 

2.2. Izkaz računa financiranja 

Izkaz računa financiranja ne izkazuje stanja. 

 

3. Pojasnila k računovodskim izkazom 

 

- sodila, če so bila ta uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na 

dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu: 

Krajevna skupnost Radenci ni razmejevala prihodkov in odhodkov na dejavnosti javne 

službe in prodaje blaga in storitev na trgu.  

 

- nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje 

in porabo dolgoročnih rezervacij po namenih: 

Dolgoročnih rezervacij v bilanci stanja in drugih izkazih ni izkazanih. Te pri KS Radenci 

niso bile oblikovane. 

 

- vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter 

izkazu prihodkov in odhodkov: 

Izkaz prihodkov in odhodkov  izkazuje prihodke v višini 31.000 evrov in odhodke v enaki 

višini 31.000 evrov. Tako ni bilo ustvarjenega presežka odhodkov nad prihodki in ne 

presežka prihodkov nad odhodki. Uravnanost prihodkov in odhodkov je izvedena pri 

končnem zahtevku KS za občinska sredstva. 



 

- metode vrednotenja zalog gotovih izdelkov ter zalog nedokončane 

proizvodnje: 

Krajevna skupnost Radenci v bilanci stanja ne izkazuje zalog gotovih izdelkov ter zalog 

nedokončane proizvodnje. 

 

- podatki o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih za njih poravnavo oziroma 

razlogih neplačila:  

Dolgoročnih terjatve iz poslovanja bilanca stanja ne izkazuje. 

Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 1.185 evrov so terjatve za izdane račune za 

pokopališče Radenci. Terjatve v višini 976 evrov so zapadle in jih poskušamo izterjati. Za 

zapadle terjatve je bil vsem dolžnikom po roku za plačilo računa poslan opomin, če se 

terjatev po opominu ne bo poravnala bomo le to izterjali preko sodišča. Neplačane 

zapadle terjatve iz preteklih let bodo ob ugotovljeni neizterljivosti odpisane v skladu s 

predpisi. 

 

- podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, ter o 

vzrokih neplačila: 

Do konca poslovnega leta ni bilo plačanih skupno za 1.908 evrov obveznosti do 

dobaviteljev, te vse zapadejo v plačilo v letu 2016. Drugih kratkoročnih obveznosti iz 

poslovanja je bilo na dan 31.12.2015 za 464 evrov. To so obveznosti za nagrado in 

sejnine za december 2015.  

 

- viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, 

neopredmetena dolgoročna sredstva ter dolgoročne finančne naložbe (kapitalske 

naložbe in posojila): 

Viri sredstev za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna 

sredstva (investicijski odhodki) so bili transferni prihodki od občine Radenci, prihodki od 

pokopališča in ostali prihodki. 

 

- naložbe prostih denarnih sredstev: 

Prostih denarnih sredstev v letu 2015 na računu finančnega načrta Krajevne skupnosti 

Radenci ni bilo.  

 

- razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev: 

Pod stalnimi sredstvi razumemo dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju. 

Pomembnejših sprememb pri teh sredstvih ni bilo. 

 

- vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izven bilančne 

evidence: 

Na aktivnih in pasivnih kontih izven bilančne evidence Krajevna skupnost Radenci ne 

izkazuje stanja. 

 

- podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih 

dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za 

opravljanje dejavnosti: 

Odpisana osnovna sredstva se uporabljajo še naprej, zlasti pa je to oprema mrliške veže 

in oprema za pogrebe. 

 

 

- drugo kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in 

premoženjskega stanja: 

Krajevna skupnost Radenci po podatkih iz bilance stanja na nekaterih skupinah kontov 

izkazuje sledeče stanje: 

konti skupine 28 – Neplačani prihodki izkazujejo stanje v višini 1.057  evrov. To so 

pričakovani prihodki od pokopališča in vračilo DDV za leto 2015. 

 

 

 
 



4) Krajevna skupnost Kapela – poslovno in računovodsko poročilo 
 

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015 
 
Prihodki KS Kapela za leto 2015 so znašali 42.252,12 EUR. Odhodkov je bilo v letu 2015 

skupno za 46.524,92 EUR. Ustvarjen je bil presežek odhodkov nad prihodki v višini 

4,272,80 EUR. 

 

Prihodki: 

V letu 2015 je struktura realizacije prihodkov finančnega načrta KS Kapela sledeča: 

- Prihodki iz proračuna občine za tekoče delovanje KS in tekoče upravljanje ter 

vzdrževanje občinskih cest in odvodnikov v višini 17.984,89 EUR. 

- Prihodki iz naslova pokopališča na Kapeli so realizirani v višini 24.267,23 EUR.  

 

Odhodki: 

 

Stroški tekočega poslovanja 

Stroške tekočega poslovanja opredeljuje postavka 06001 – Tekoči odhodki za delovanje 

KS Kapela. Realizirani so bili v višini 5.338,37 EUR. Pomembnejši odhodki med tekočimi 

odhodki so sejnine svetnikov, nagrade za delo, nakup goriva za Vaško gasilski dom in 

poštnina. 

 

Sredstva Vodovodnega odbora Kapela 

Na kontu 900990 so rezervirana sredstva Vodovodnega odbora Kapela,  namenjena za 

gradnjo Vaško gasilskega doma na Kapeli – dograditev. Sredstev v letu 2015 zaradi še 

vedno nerazrešenega vprašanja lastništva Vaško gasilskega doma na Kapeli nismo 

realizirali. Stanje sredstev je v višini 12.327,03  EUR. 

 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Postavka 06006 – Vzdrževanje JP – gramoziranje, grederiranje, prevoz gramoza… je bilo 

realizirana v višini 7.843,38 EUR. Realizacija v navedeni višini predstavlja le 52,29% 

plana.  V letu 2015 smo izvedli samo redno gramoziranje in obcestno košnjo. Drugih 

večjih posegov  ali vzdrževanj zaradi obilnejšega deževja in neurij na Javnih poteh v 

gramozni izvedbi na območju KS Kapela ni bilo. 

 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje odvodnikov 

Krajevna skupnost Kapela je na svojem območju izvedla dva posega v odvodnike, in 

sicer:  

- Uredili smo odvod vode s pokopališča Kapela do ceste Okoslavci – Kapelski Vrh 

(Hlaponska graba) s položitvijo kanalet v del obcestnega jarka in ureditev dela 

odvodnika, kateri dovaja vodo s področja pod trgovino na Kapelskem Vrhu in 

- Delno uredili odvodnik vode s plazu Kapelski – Radenski Vrh proti Okoslavcem. 

Ker je izvajalec del k delom kljub večkratnim pozivom pristopil zelo pozno, dela 

ureditve odvodnika niso bila dokončana. 

Realizacija proračunske postavke 06008 – Urejanje propustov in izkopi jarkov – je bila 

realizirana v višini 4.803,14 EUR ali 48.03%. 

 

Pokopališče Kapela 

Vzdrževanje in urejanje ter investicijsko vzdrževanje pokopališča na Kapeli opredeljujeta 

proračunski postavki: 

06010 – Stroški tekočega vzdrževanja pokopališča na Kapeli 

Skupaj je bilo za tekoče vzdrževanje, to je električna energija v vežici, odvoz smeti, 

poraba vode, košnje, čiščenje vežice na območju pokopališča v letu 2015 porabljeno 

14.441,86 EUR.  

 

06011 – Stroški investicijskega vzdrževanja pokopališča in vežice  

Stroški investicijskega vzdrževanja v višini 14.098,17 EUR so bili namenjeni ureditvi 

vodnjaka ob spodnjem vhodu na pokopališče in plačilu obnove dostopne poti do 

spodnjega vhoda na pokopališče. 

Stroški pokopališča se pokrivajo iz sredstev, ki se pridobijo od najemnikov grobov. 



Ostanek teh sredstev se prenaša iz leta v leto za večja investicijska vzdrževalna dela na 

pokopališču in vežici.  

 

Prenos sredstev v leto 2016 je zaradi vlaganj v ureditev vodnjaka ob spodnjem vhodu in 

plačila obnove dostopne poti do spodnjega vhoda v višini  32.667,23 EUR in se vodi na 

kontu 900911. 

 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO od 1. januarja do 31. decembra 2015 

 

V skladu s 6. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 

uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS št. 115/2002, 21/2003, 134/2003,  

126/2004, 120/07, 124/2008) – v nadaljevanju Pravilnik - sestavlja računovodsko 

poročilo sledeče: 

1. Bilanca stanja s prilogama  

2. Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta s 

prilogama 

3. Pojasnila k izkazom 

 

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se je 

uporabljal Zakon o računovodstvu, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in 

odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter Navodilo o načinu in stopnjah 

odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 

1. BILANCA STANJA 

BILANCA STANJA 

na dan 31.12.2015 

 
   

(v eurih, 
brez 

centov) 

ČLENITEV   

Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV 

KONTOV   
Tekoče 

leto 
Predhodno 

leto 

1 2 3 4 5 

  
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 

001 74.074 75.028 

02 NEPREMIČNINE 004 89.903 89.903 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 16.489 14.934 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 13.156 12.510 

05 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 

007 12.496 12.451 

  
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

012 56.871 73.954 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 45.610 49.274 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 6.902 7.047 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 228 3.108 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 4.131 14.525 

  
I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 

032 130.945 148.982 

  
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034 11.877 24.687 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 3.998 16.668 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 354 364 

24 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

039 9 9 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 7.516 7.646 

  
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-
053+054+055+056+057+058-059) 

044 119.068 124.295 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 44.994 49.267 

980 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 

056 74.074 75.028 

  I. PASIVA SKUPAJ 060 130.945 148.982 



(034+044) 

 

2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV 

od 1.1. do 31.12.2015 

    

(v eurih, 
brez 

centov) 

ČLENITEV 
KONTOV 

NAZIV KONTA 
Oznaka 
za AOP 

Z N E S E K 

Tekoče leto 
Predhodno 

leto 

1 2 3 4 5 

  

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(102+153+166+176+192) 

101 42.252 46.874 

  

TEKOČI PRIHODKI 
(103+140) 

102 24.267 23.591 

71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
(141+145+148+149+150) 

140 24.267 23.591 

710 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
(142+143+144) 

141 0 26 

7102 Prihodki od obresti 143 0 1 

7103 Prihodki od premoženja 144 0 25 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 149 24.267 23.565 

74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
(177+183) 

176 17.985 23.283 

740 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 
(178+179+180+181+182) 

177 17.985 23.283 

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 179 17.985 23.283 

  

II. SKUPAJ ODHODKI 
(222+266+295+907+921) 

221 46.524 41.263 

40 
TEKOČI ODHODKI 
(223+231+237+248+254+260) 

222 32.426 39.864 

402 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
(238+239+240+241+242+243+244+245+ 246+247) 

237 32.426 39.864 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 238 217 201 

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 240 6.698 5.524 

4025 Tekoče vzdrževanje 243 22.554 30.144 

4029 Drugi operativni odhodki 247 2.957 3.995 

42 
INVESTICIJSKI ODHODKI  
(296) 

295 14.098 1.399 

420 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 
(297+298+299+900+901+902+903+904+ 905+906) 

296 14.098 1.399 

4202 Nakup opreme 299 530 0 

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 901 2.520 359 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 902 11.048 0 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 903 0 1.040 

  

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
(101-221) 

927 0 5.611 

  

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
(221-101) 

928 4.272 0 

  Število mesecev poslovanja 930 12 12 

 

2.1. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb 

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb ne izkazuje stanja in ga ne prikažemo. 

 

 

 

 



2.2. Izkaz računa financiranja 

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA 

od 1.1. do 31.12.2015 

    

(v eurih, 
brez 

centov) 

ČLENITEV 
KONTOV 

  

Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
NAZIV KONTA 

  
Tekoče 

leto 
Predhodno 

leto 

1 2 3 4 5 

  
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(927+348+377)-(928+349+378) 

379 0 5.611 

  
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(928+349+378)-(927+348+377) 

380 4.272 0 

 

3. Pojasnila k računovodskim izkazom 

 

- sodila, če so bila ta uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost 

javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu: 

Krajevna skupnost Kapela ni razmejevala prihodkov in odhodkov na dejavnosti 

javne službe in prodaje blaga in storitev na trgu.  

 

- nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje in porabo 

dolgoročnih rezervacij po namenih: 

Dolgoročnih rezervacij v bilanca stanja in drugih izkazih ni izkazanih. Te pri KS 

Kapela niso bile oblikovane. 

 

- vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu 

prihodkov in odhodkov: 

Izkaz prihodkov in odhodkov  izkazuje prihodke v višini 42.252 evrov in 

odhodke v višini 46.524 evrov. Iz tega izhaja ustvarjen presežek odhodkov nad 

prihodki v višini 4.272 evrov. Vzrok za presežek odhodkov nad prihodki je 

poplačilo izvedbe obnove poti do spodnjega vhoda na pokopališče in v plačilu 

ureditve vodnjaka ob spodnjem vhodu na pokopališče. 

 

- metode vrednotenja zalog gotovih izdelkov ter zalog nedokončane proizvodnje: 

Krajevna skupnost Kapela v bilanci stanja ne izkazuje zalog gotovih izdelkov ter 

zalog nedokončane proizvodnje. 

 

- podatki o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih za njih poravnavo oziroma razlogih 

neplačila:  

Dolgoročnih terjatev iz poslovanja bilanca stanja ne izkazuje. 

Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 6.902 evrov so terjatve za izdane 

račune za pokopališče Kapela (najem grobov, vzdrževanje pokopališča in 

pokopališke storitve) za preteklo obdobje. Od teh je v letu 2015 večina zapadla 

(6.745 evrov). Neplačane terjatve bodo v letu 2016 terjane naprej. Vsem 

dolžnikom se po roku za plačilo računa pošlje opomin, nekaterim so bili poslani 

tudi opomini pred tožbo. Če se terjatev po opominjanju ne bo poravnala, bomo 

neporavnane obveznosti izterjali preko sodišča. Terjatve do države za DDV so v 

višini 228 EUR. 

 

- podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, ter o vzrokih 

neplačila: 

Do konca poslovnega leta ni bilo plačanih skupno za 4.007 evrov obveznosti do 

dobaviteljev in 8,76 evra obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, 

vse zapadejo v plačilo v letu 2016. Drugih kratkoročnih obveznosti iz 

poslovanja je bilo na dan 31.12.2015 za 354 evrov. To so obveznosti za izplačilo 

sejnin, nagrad in DDV - ja, ki prav tako zapadejo v letu 2016. 

 



- viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, 

neopredmetena dolgoročna sredstva ter dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe 

in posojila): 

Viri sredstev za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena 

dolgoročna sredstva (investicijski odhodki) so bili transferni prihodki od občine 

Radenci, prihodki od pokopališča in ostali prihodki. 

 

- naložbe prostih denarnih sredstev: 

Prostih denarnih sredstev nismo vezali, ker ni bilo predvidene dinamike črpanja 

le-teh s strani PGD Kapela. 

  

- razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev: 

Pod stalnimi sredstvi razumemo dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju. 

Pomembnejših sprememb pri teh sredstvih ni bilo. 

 

- vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izvenbilančne evidence: 

Na aktivnih in pasivnih kontih izvenbilančne evidence Krajevna skupnost 

Kapela ne izkazuje  stanja. 

 

- podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih 

dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za 

opravljanje dejavnosti: 

Od opredmetenih osnovnih sredstev so v celoti odpisani in še v uporabi  

nekatera materialna sredstva na pokopališču ter pisarniško pohištvo.  

 

- drugo kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega 

stanja: 

Krajevna skupnost Kapela po podatkih iz bilance stanja na nekaterih skupinah 

kontov izkazuje sledeče stanje: 

konti skupine 28 – To so pričakovani prihodki od pokopališča iz preteklih let in 

leta 2015 ter neplačani prihodki iz Enotnega zakladniškega računa in iz 

proračuna občine za pokritje tekočih odhodkov. 

 

 

 

 

Pripravila: 

OBČINSKA UPRAVA        ŽUPAN OBČINE RADENCI 

                 JANEZ RIHTARIČ 

 

 


