
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

  
ZAKLJUČNI RAČUN  

PRORAČUNA OBČINE RADENCI  
ZA LETO 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radenci, marec 2019 
  

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=ob%C4%8Dina+radenci+grb&source=images&cd=&cad=rja&docid=0nKNOfjOLrmIPM&tbnid=vVIFhxPsQm7oVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Ob%C4%8Dina_Radenci_grb.gif&ei=XR55UY3XAcbLtAb-pYCQDA&bvm=bv.45645796,d.bGE&psig=AFQjCNHYxZ0SxtnwiDm-HSO8yfad8LzQkA&ust=1366978520418679


ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RADENCI ZA LETO 2018 
 
 
K A Z A L O   V S E B I N E 

 
A. PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE RADENCI ZA LETO 2018 
  

1. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2018 (priloga I.) 
- Bilanca prihodkov in odhodkov               

- Račun finančnih terjatev in naložb 

- Račun financiranja 
 

2. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2018 (priloga II.) 
- Realizacija finančnega načrta občinskih organov, občinske uprave in krajevnih skupnosti v 

primerjavi z veljavnim proračunom. 
 

3. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2018 (priloga III.) 
 

B. OBRAZLOŽITVE 
- Poslovno poročilo  

- Obrazložitev predloga zaključnega računa proračuna Občine Radenci za leto 2018;  

- Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna Občine Radenci za leto 2018;  

- Izračun presežka(primanjkljaja) v skladu s fiskalnim pravilom 

- Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2018;  

- Poročilo o opravljenih prerazporeditvah pravic porabe in porabi sredstev splošne proračunske 
rezervacije v letu 2018,  

- Obrazložitev realizacije posebnega dela proračuna z NRP 
 

C.  BILANCE STANJA 

- Občina Radenci – bilanca stanja na dan 31.12. 2018 in računovodsko poročilo,          

- EZR Občine Radenci – bilanca stanja na dan 31.12. 2018  in računovodsko poročilo;                       
- KS Radenci – bilanca stanja na dan 31.12. 2018 in računovodsko poročilo;      
- KS Kapela – bilanca stanja na dan 31.12. 2018 in računovodsko poročilo.            

 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  

1. Občinski svet Občine Radenci sprejema Zaključni račun proračuna Občine 

Radenci za leto 2018, z vsemi bilancami. 

2. Sredstva proračunske rezerve v višini 77.473,03 EUR se prenesejo kot sredstva 

rezerv v leto 2019. 
  



A. PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE 
RADENCI ZA LETO 2018 

 
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - 
ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - 
ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - 
ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - 
ZIPRS1617), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. 
US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - odl. US, 9/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 
44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 - ZIPRS-A, 10/98, 34/98 - ZIPRS-B, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - 
odl. US, 70/00, 28/01 - odl. US, 87/01 - ZSam-1, 51/02, 108/03 - odl. US, 72/05, 21/06 - odl. US, 14/07 - 
ZSPDPO, 60/07, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US) in 
16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/11 in 67/15)  je Občinski svet 
Občine Radenci  na  ___. redni seji, dne ______________ sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN  
PRORAČUNA OBČINE RADENCI ZA LETO 2018 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Radenci za leto 2018.  
 

2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Radenci za leto 2018 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 2018. 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 2018 je bil realiziran v naslednjih zneskih: 
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                                                                                                      

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 4.628.373 

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.121.688 

70 DAVČNI PRIHODKI 3.151.720 

700 Davek na dohodek in dobiček 2.811.982 

703 Davki na premoženje 90.467 

704 Domači davki na blago in storitve 242.061 

709 Drugi davki 7.210 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 969.967 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 708.084 

711 Takse in pristojbine 3.140 

712 Globe in druge denarne kazni 5.466 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 30.906 

714 Drugi nedavčni prihodki 222.371 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 92.220 

720 Prihodki od prodaje osn.sredstev 46.808 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 45.412 

73 PREJETE DONACIJE 11.580 

730 Prejete donacije iz domačih virov 11.580 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 402.886 

http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=E_d40cccef-0019-45f5-b9fe-b268ae84541f
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_dbcb618f-2239-4618-9674-868c0b67c2de
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_09011501-390e-4af7-a2b7-9c1f6c0cc7b5
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_5e34bfe4-31a3-4e99-9778-8af009ecac12
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_a3b8a296-7f18-4130-8149-31e4748672e0
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_a3b8a296-7f18-4130-8149-31e4748672e0
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_d2d04550-7107-45c0-af89-4ecb8d04f868
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_b2a3eb83-f495-441f-8619-63f4da47d17e
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_fdf42a3e-b1fb-4f77-8bb7-90c74295e207
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=38b2be9d-dedf-4695-baa1-c5c821fd1f32
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=1eafd7b0-776f-4c31-81cd-13344a49423e
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=023b46d8-c0a7-40a1-92df-e2b20ca54446
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=dbf07462-b611-444a-b240-e380b89c37a1
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=c73a5263-bbbc-4de5-939c-b85ea535ef22
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=c73a5263-bbbc-4de5-939c-b85ea535ef22
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=d9941062-361c-429c-8af3-1724e72b79e3
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=f606c7e3-0d88-4659-a3e3-8d6569deba07
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=8203d9b1-1418-4f3c-8475-b915c4e22b1e
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=a1350ecd-1b5c-4935-ac2b-d1aa4ce558e6
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=be32ce8c-7343-4bcf-bfea-0030a56b88af
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=0ec7ecdd-fdac-4a2c-923f-723f2a099066
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=0ec7ecdd-fdac-4a2c-923f-723f2a099066
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=fa457072-a604-41bb-a7b5-e9d1accb5796
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=524cb7fd-81c6-407a-ac1b-6889fc146018
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=1b5f0c63-bed6-4d61-b6bd-d458d0604756
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=136fef52-51ca-495b-8652-4d20117994f1
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=c1b81ac5-288f-44f5-a6af-40251131e40e
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=c1b81ac5-288f-44f5-a6af-40251131e40e
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=E_e81925b3-75d4-4399-a45b-e6df6635f84b
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=a0d469483-8c9e-43e1-896f-8f5ddb330a4e
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=a8661fd22-ef0b-43a1-96fa-a826d1ba19fb
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=a8661fd22-ef0b-43a1-96fa-a826d1ba19fb
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=a3aabf616-8647-458f-a129-ba51d10f6f3c
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_4d04a708-73dd-45e5-bf46-73cf488b0538
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_abb6d7c1-5bfe-46e2-8e54-4409e168d699
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_f4349928-8b93-449b-9079-ede4e17951de
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_83847f86-2f3e-4930-ae51-6013ab7b2ec8
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_ccb8f910-6a21-4d79-853f-d84b1a679be1
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_06845dfb-f5b7-40d4-830c-2f37689e3777
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_6acb27d9-7d43-41fc-a711-d3f7ed24f15f
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_1c38af31-c5b3-42e6-b0d6-3bbdd3206416
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_a5af3854-55d8-4f25-8f93-93dc6137af59
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_888cd89c-7895-47f9-834a-8845f6432f81
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_2fcf3b3f-2b74-4be1-b832-270d7e9c55bd
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_e675e018-ba21-4dd8-82a9-85716cc586b4
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_dcfef8f9-650a-4b36-a649-9dbeebcea948
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_c0746e9b-c982-4d48-b0db-47172e2b38aa
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_46cb6584-d357-44bb-9262-0906adec0e5a
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_46cb6584-d357-44bb-9262-0906adec0e5a
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_4587e8e1-d791-45f7-b3cf-d152c7704405
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_2f113dad-fa11-4b69-9cb6-a03966c81dc3
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_3a9de4de-c57f-4545-8b58-fbe76ef29520
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_421163c7-0f8f-4b9f-9cf2-3cd34c7c7c12
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_17a5b510-f00a-4d3d-a659-31ee4e158e7a
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_4f25d72a-4587-4001-b936-139cc3c65abb
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_1572f560-0f2c-44b7-9653-7dd1c301db51
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_fdf42a3e-b1fb-4f77-8bb7-90c74295e207
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_fdf42a3e-b1fb-4f77-8bb7-90c74295e207
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_3f1d445e-9b24-420a-bc10-b3268bf549e9
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_be9016f7-9863-46bf-b834-6f7021c9ca4c
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=42021dab-8158-41cb-a23c-ff6eecb310cb
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=3da37eaf-e333-461f-94d5-0ad6b9cd6ea3
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=5a398ba3-df18-4316-a8bb-50250e45cf70
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=02f688e8-a2f1-40c8-978c-ea6de61d093b
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=6cb60324-6f8f-475a-9148-9b98424d49ef
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=685d4e1d-5056-43a5-8f06-9fc428f7ece8


740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 312.725 

741 Transferni prihodki iz drž.proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 90.161 

 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 4.758.476 

40 TEKOČI ODHODKI  1.943.554 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 252.386 

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost  42.939 

402 Izdatki za blago in storitve 1.564.777 

403 Plačilo domačih obresti 9.110 

409 Rezerve 74.341 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.974.138 

410 Subvencije 15.925 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.014.260 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 208.770 

413 Drugi tekoči domači transferi 735.184 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 618.150 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 618.150 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 222.634 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 114.601 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 108.033 

 
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (PRORAČUNSKI PRESEŽEK) (I.-II.) -130.103 

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) 175.091 

55 ODPLAČILA  DOLGA 175.091 

550 Odplačila domačega dolga 175.091 

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -305.194 

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -175.091 

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 130.103 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA 1.227.858 

 
 

3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Radenci za leto 2018 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 4103-0001/2019 
Datum: ______________ 
             
                               ROMAN LELJAK 
          ŽUPAN OBČINE RADENCI 
  



-   Priloga I.  
SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2018 
  



ZAKLJUČNI RAČUN 2018

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračun
2018

Velj.
proračun

Realizacija
2018

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

Indeks
2018

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 4.628.373,425.041.935,195.041.935,19 91,8

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.121.687,654.340.160,174.340.160,17 95,0

70 DAVČNI PRIHODKI 3.151.720,173.413.222,003.413.222,00 92,3

700 Davki na dohodek in dobiček 2.811.982,002.811.982,002.811.982,00 100,0

7000 Dohodnina 2.811.982,002.811.982,002.811.982,00 100,0

700020 Dohodnina - občinski vir 2.811.982,002.811.982,002.811.982,00 100,0

703 Davki na premoženje 90.467,04376.230,00376.230,00 24,1

7030 Davki na nepremičnine 27.052,26311.805,00311.805,00 8,7

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 2.278,78600,00600,00 379,8

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 206,33100,00100,00 206,3

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 3,235,005,00 64,6

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 18.724,51160.000,00160.000,00 11,7

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 4.585,37150.000,00150.000,00 3,1

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 1.254,041.100,001.100,00 114,0

7031 Davki na premičnine 381,99305,00305,00 125,2

703100 Davek na vodna plovila 381,93300,00300,00 127,3

703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 0,065,005,00 1,2

7032 Davki na dediščine in darila 15.068,4415.100,0015.100,00 99,8

703200 Davek na dediščine in darila 15.067,9915.000,0015.000,00 100,5

703201 Zamudne obresti davkov občanov 0,45100,00100,00 0,5

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 47.964,3549.020,0049.020,00 97,9

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 11.518,899.000,009.000,00 128,0

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 36.434,3840.000,0040.000,00 91,1

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 11,0820,0020,00 55,4

Stran 1 od 14



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračun
2018

Velj.
proračun

Realizacija
2018

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

Indeks
2018

704 Domači davki na blago in storitve 242.060,93225.010,00225.010,00 107,6

7044 Davki na posebne storitve 1.848,231.810,001.810,00 102,1

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 1.848,231.800,001.800,00 102,7

704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo 0,0010,0010,00 0,0

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 240.212,70223.200,00223.200,00 107,6

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 82.620,7168.000,0068.000,00 121,5

704704 Turistična taksa 152.778,42150.000,00150.000,00 101,9

704706 Občinske takse od pravnih oseb 848,051.000,001.000,00 84,8

704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 0,00500,00500,00 0,0

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 3.965,523.700,003.700,00 107,2

706 Drugi davki in prispevki 7.210,200,000,00 ---

7060 Drugi davki in prispevki 7.210,200,000,00 ---

706099 Drugi davki in prispevki 7.210,200,000,00 ---

71 NEDAVČNI PRIHODKI 969.967,48926.938,17926.938,17 104,6

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 708.083,86688.158,00688.158,00 102,9

7102 Prihodki od obresti 6,4950,0050,00 13,0

710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev 6,4950,0050,00 13,0

7103 Prihodki od premoženja 708.077,37688.108,00688.108,00 102,9

710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove 488,42500,00500,00 97,7

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 11.068,8610.800,0010.800,00 102,5

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 38.535,5637.000,0037.000,00 104,2

7103030 PRIH.OD NAJEMNIN - najem.za odlagališče CERO Puconci 919,361.320,001.320,00 69,7

7103031 PRIH.OD NAJEMNIN - najem optič.omrežja 18.823,2318.000,0018.000,00 104,6

7103032 PRIHODKI OD NAJEMNIN (KANAL.OMREŽJE)- OMREŽNINA 144.575,18140.000,00140.000,00 103,3

710310 Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 37,0432,0032,00 115,8

7103033 PRIHODKI OD NAJEMNIN (VODOV.OMREŽJE)- OMREŽNINA 217.562,18210.000,00210.000,00 103,6

7103034 PRIH.OD NAJEMNIN - najem. za neprem.in oprema CERO Puconci 54.749,3954.600,0054.600,00 100,3

7103035 Prih.od najemnin - Zbirni center Radenci 2.256,002.256,002.256,00 100,0

710304 Prihodki od drugih najemnin 1.566,502.000,002.000,00 78,3

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 920,021.600,001.600,00 57,5

710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 216.575,63210.000,00210.000,00 103,1

711 Takse in pristojbine 3.140,323.200,003.200,00 98,1

7111 Upravne takse in pristojbine 3.140,323.200,003.200,00 98,1

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 3.140,323.200,003.200,00 98,1
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712 Globe in druge denarne kazni 5.466,069.800,009.800,00 55,8

7120 Globe in druge denarne kazni 5.466,069.800,009.800,00 55,8

712001 Globe za prekrške 3.174,485.000,005.000,00 63,5

712005 Denarne kazni v upravnih postopkih 1.052,162.800,002.800,00 37,6

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 1.069,421.000,001.000,00 106,9

712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških 170,001.000,001.000,00 17,0

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 30.906,0229.800,0029.800,00 103,7

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 30.906,0229.800,0029.800,00 103,7

7130000 PRIHODKI OD POKOPALIŠČA RADENCI 6.766,746.800,006.800,00 99,5

7130001 PRIHODKI OD POKOPALIŠČA KAPELA 24.139,2823.000,0023.000,00 105,0

714 Drugi nedavčni prihodki 222.371,22195.980,17195.980,17 113,5

7141 Drugi nedavčni prihodki 222.371,22195.980,17195.980,17 113,5

7141004 PRIH.OD UPRAVLJANJA EZR 55,1755,1755,17 100,0

71410060 Prih.iz naslova povrač.str.za posl.stavbo Radg.9G 7.624,397.300,007.300,00 104,4

71410066 Prihodki od ZPIZ-družinski pomočnik 5.756,915.330,005.330,00 108,0

71410067 Prihodki za druž.pomočnika(delna oprostitev) 1.071,001.070,001.070,00 100,1

7141007 POVRAČILA VODNIH POVRAČIL 23.886,7219.000,0019.000,00 125,7

7141008 Drugi prihodki-priključnine (internet) 3.800,004.000,004.000,00 95,0

7141009 DRUGI PRIHODKI 85.703,45108.000,00108.000,00 79,4

71410500 62233 - Prih.od komunalnih prispevkov 87.801,2450.000,0050.000,00 175,6

714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj 6.446,951.000,001.000,00 644,7

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 224,39225,00225,00 99,7

71419900 DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI 1,000,000,00 ---

72 KAPITALSKI PRIHODKI 92.219,77300.700,00300.700,00 30,7

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 46.808,00190.000,00190.000,00 24,6

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 46.808,00190.000,00190.000,00 24,6

720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 46.808,00190.000,00190.000,00 24,6

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 45.411,77110.700,00110.700,00 41,0

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 17.628,2742.700,0042.700,00 41,3

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 17.628,2732.500,0032.500,00 54,2

722001 Prihodki od prodaje gozdov 0,0010.200,0010.200,00 0,0

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 27.783,5068.000,0068.000,00 40,9

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 27.783,5068.000,0068.000,00 40,9
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73 PREJETE DONACIJE 11.580,0011.580,0011.580,00 100,0

730 Prejete donacije iz domačih virov 11.580,0011.580,0011.580,00 100,0

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 1.500,001.500,001.500,00 100,0

7300007 DONACIJE OD PRAVNIH OSEB-MAČJE MESTO 1.500,001.500,001.500,00 100,0

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 10.080,0010.080,0010.080,00 100,0

7301007 DONACIJE OD PRAV.OSEB - RONDO RADENCI 10.000,0010.000,0010.000,00 100,0

7301009 DONACIJE ZA REVITAL.PARKA-FIZIČNE OSEBE 80,0080,0080,00 100,0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 402.886,00389.495,02389.495,02 103,4

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 312.725,14383.824,27383.824,27 81,5

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 309.662,57323.491,27323.491,27 95,7

74000103 Min.za obrambo - požarna taksa 8.916,008.100,008.100,00 110,1

74000105 PREJETA SRED.ZA INVEST.-SISTEM C - VODOVOD 128.327,63128.327,63128.327,63 100,0

74000110 Sred. države za region.razvoj - 23.člen ZFO-1(javna infrastruktura) 82.061,0082.061,0082.061,00 100,0

74000113 Sredsva države iz razpisa Fundacije za šport 0,0037.800,0037.800,00 0,0

74000115 Sredstva države iz razpisa City Cooperation 3.224,973.224,973.224,97 100,0

74000126 Prejeta sredstva iz drž.pror. za Center za krepitev zdravja 372,680,000,00 ---

74000420 Prejeta sred.za tekočo porabo - ZZRS za stroške javnih del 29.947,1730.570,0030.570,00 98,0

74000128 PRIHODKI - trajnostna mobilnost 1.faza 5.331,310,000,00 ---

74000400 MIN.ZA KMETIJSTVO-GOZDNE POTI 4.251,734.290,424.290,42 99,1

74000401 Sred.drž.proračuna za subvencije stanarin 5.533,69500,00500,00 ---

74000404 PREJETA SRED.IZ DRŽ.PROR.-INŠPEKTORAT 21.069,1021.069,1021.069,10 100,0

74000405 PREJETA SRED.IZ DRŽ.PROR. - DRUŽ.POMOČNIK 7.548,157.548,157.548,15 100,0

74000410 Prihodki iz razpisa LAS - Druž.festival Mačje mesto 13.079,140,000,00 ---

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 3.062,5760.333,0060.333,00 5,1

74030100 Prih.iz EKO sklada za investicije  - elek.polnilnica 2.944,552.993,002.993,00 98,4

74030101 Prih.iz razpisa LAS(Mačje mesto) 118,0257.340,0057.340,00 0,2

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 90.160,865.670,755.670,75 ---

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 59.950,105.670,755.670,75 ---

74120000 Projekt JEM LOKALNO 2 (Sred.Evropske unije iz strukturnih skladov) 0,005.670,755.670,75 0,0

74120100 Sredstva za Center za krepitev zdravja 1.490,700,000,00 ---

74120101 Sredstva za projekt JEM LOKALNO 2 5.670,750,000,00 ---

74120102 Prihodki iz razpisa LAS - Druž.festival Mačje mesto 52.788,650,000,00 ---

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 30.210,760,000,00 ---

74130101 Sredstva za projekt Trajnostna mobilnost-Ureditev Radenci Vas 1.faza 30.210,760,000,00 ---
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 4.758.476,206.818.112,746.818.112,74 69,8
40 TEKOČI ODHODKI 1.943.554,182.191.577,702.195.647,97 88,7

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 252.385,86267.993,17267.993,17 94,2

4000 Plače in dodatki 218.754,63227.738,59228.238,59 96,1

400000 Osnovne plače 207.844,22214.461,90214.961,90 96,9

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 10.910,4113.276,6913.276,69 82,2

4001 Regres za letni dopust 12.104,5012.109,3211.609,32 100,0

400100 Regres za letni dopust 12.104,5012.109,3211.609,32 100,0

4002 Povračila in nadomestila 12.433,9415.086,0015.086,00 82,4

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 10.239,8212.336,0012.336,00 83,0

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 2.194,122.750,002.750,00 79,8

4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.648,766.500,006.500,00 86,9

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 5.648,766.500,006.500,00 86,9

4004 Sredstva za nadurno delo 2.866,525.691,265.691,26 50,4

400400 Sredstva za nadurno delo 2.866,525.691,265.691,26 50,4

4009 Drugi izdatki zaposlenim 577,51868,00868,00 66,5

400900 Jubilejne nagrade 0,00290,00290,00 0,0

400902 Solidarnostne pomoči 577,51578,00578,00 99,9

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 42.939,1345.232,8545.232,85 94,9

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 21.569,0722.677,3722.677,37 95,1

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 21.569,0722.677,3722.677,37 95,1

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 16.924,1117.849,6817.849,68 94,8

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 15.686,8616.555,3216.555,32 94,8

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.237,251.294,361.294,36 95,6

4012 Prispevek za zaposlovanje 140,21144,80144,80 96,8

401200 Prispevek za zaposlovanje 140,21144,80144,80 96,8

4013 Prispevek za starševsko varstvo 233,53241,00241,00 96,9

401300 Prispevek za starševsko varstvo 233,53241,00241,00 96,9

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4.072,214.320,004.320,00 94,3

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4.072,214.320,004.320,00 94,3
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402 Izdatki za blago in storitve 1.564.777,281.796.332,681.790.421,95 87,1

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 373.721,95500.808,31503.465,31 74,6

402000 Pisarniški material in storitve 4.540,865.700,005.700,00 79,7

402001 Čistilni material in storitve 3.127,503.200,003.200,00 97,7

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 981,651.500,001.500,00 65,4

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.159,001.159,001.159,00 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 7.845,538.860,007.850,00 88,6

402099 Drugi splošni material in storitve 356.067,41480.389,31484.056,31 74,1

4021 Posebni material in storitve 15.218,2522.215,2822.215,28 68,5

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 637,76667,28667,28 95,6

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 13.460,4918.548,0018.548,00 72,6

402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.120,003.000,003.000,00 37,3

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 94.226,44104.346,00103.962,00 90,3

402200 Električna energija 57.160,4463.404,0062.420,00 90,2

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 9.845,3813.100,0014.500,00 75,2

402203 Voda in komunalne storitve 2.510,793.050,003.050,00 82,3

402204 Odvoz smeti 8.388,817.620,007.620,00 110,1

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 4.590,465.072,004.272,00 90,5

402206 Poštnina in kurirske storitve 8.630,338.400,008.400,00 102,7

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 3.100,233.700,003.700,00 83,8

4023 Prevozni stroški in storitve 3.615,864.910,004.910,00 73,6

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.169,791.300,001.300,00 90,0

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.314,972.379,532.379,53 55,3

402304 Pristojbine za registracijo vozil 190,47190,47190,47 100,0

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 830,63930,00930,00 89,3

402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 110,00110,00110,00 100,0

4024 Izdatki za službena potovanja 1.553,291.970,001.970,00 78,9

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 452,25444,93444,93 101,7

402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 97,2797,2797,27 100,0

402402 Stroški prevoza v državi 919,771.301,551.301,55 70,7

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 84,00126,25126,25 66,5

4025 Tekoče vzdrževanje 816.523,49891.626,27891.210,27 91,6

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 4.921,918.800,008.800,00 55,9

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 11.831,5510.000,0010.000,00 118,3

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 753.850,56817.896,27817.480,27 92,2

402504 Zavarovalne premije za objekte 28.520,7131.250,0031.250,00 91,3

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.894,054.200,004.200,00 45,1
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402512 Zavarovalne premije za opremo 740,681.700,001.700,00 43,6

402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme 14.764,0317.780,0017.780,00 83,0

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 19.794,6221.199,7421.357,01 93,4

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 10.176,8510.264,7310.422,00 99,1

402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 9.617,7710.935,0110.935,01 88,0

4027 Kazni in odškodnine 0,003.500,003.500,00 0,0

402799 Druge odškodnine in kazni 0,003.500,003.500,00 0,0

4029 Drugi operativni odhodki 240.123,38245.757,08237.832,08 97,7

402901 Plačila avtorskih honorarjev 251,57252,00252,00 99,8

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.016,231.025,000,00 99,1

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 604,58605,001.100,00 99,9

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 39.678,2645.440,0045.480,00 87,3

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 557,70600,001.130,00 93,0

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 39.882,4439.882,1037.142,10 100,0

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 4.177,304.516,504.516,50 92,5

402923 Druge članarine 2.500,002.750,002.750,00 90,9

402931 Plačila bančnih storitev 651,03700,00660,00 93,0

402999 Drugi operativni odhodki 150.804,27149.986,48144.801,48 100,6

403 Plačila domačih obresti 9.110,499.200,009.200,00 99,0

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 9.110,499.200,009.200,00 99,0

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 9.110,499.200,009.200,00 99,0

409 Rezerve 74.341,4272.819,0082.800,00 102,1

4090 Splošna proračunska rezervacija 0,0019,0010.000,00 0,0

409000 Splošna proračunska rezervacija 0,0019,0010.000,00 0,0

4091 Proračunska rezerva 45.500,0045.500,0045.500,00 100,0

409100 Proračunska rezerva 45.500,0045.500,0045.500,00 100,0

4093 Sredstva za posebne namene 28.841,4227.300,0027.300,00 105,7

409300 Sredstva proračunskih skladov 28.841,4227.300,0027.300,00 105,7

41 TEKOČI TRANSFERI 1.974.138,152.133.819,442.129.749,17 92,5

410 Subvencije 15.924,5318.000,0018.000,00 88,5

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 15.924,5318.000,0018.000,00 88,5

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 15.924,5318.000,0018.000,00 88,5
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411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.014.260,031.122.473,411.130.084,20 90,4

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 7.600,008.000,008.000,00 95,0

411103 Darilo ob rojstvu otroka 7.600,008.000,008.000,00 95,0

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 9.157,6112.000,0012.000,00 76,3

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 9.157,6112.000,0012.000,00 76,3

4119 Drugi transferi posameznikom 997.502,421.102.473,411.110.084,20 90,5

411900 Regresiranje prevozov v šolo 55.833,8460.700,0060.700,00 92,0

411908 Denarne nagrade in priznanja 1.000,003.000,003.000,00 33,3

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 217.644,31219.226,00220.000,00 99,3

411920 Subvencioniranje stanarin 15.689,4819.000,0019.000,00 82,6

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 485.170,13569.345,20577.084,20 85,2

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 27.122,8028.000,0028.000,00 96,9

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 195.041,86203.202,21202.300,00 96,0

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 208.769,74210.092,20209.779,41 99,4

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 208.769,74210.092,20209.779,41 99,4

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100.190,78101.171,58100.858,79 99,0

41200001 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS) 985,54985,54985,54 100,0

41200003 SOCIALNI DEMOKRATI (SD) 1.012,071.012,071.012,07 100,0

41200004 DEMOKRATSKA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE (DeSUS) 1.023,441.023,441.023,44 100,0

41200005 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA(SDS) 542,05542,05542,05 100,0

41200006 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS) 735,36735,36735,36 100,0

41200074 SRED.ZA DELOVANJE TUR.DR. IZ RAZPISA 9.000,009.000,009.000,00 100,0

41200075 SRED.ZA IZVEDBO TUR.PRIREDITEV IZ RAZPISA 13.365,0013.500,0013.500,00 99,0

41200076 SREDSTVA ZA PLAČE V OZ RK G.Radgona 9.546,009.546,009.546,00 100,0

41200077 Sred.za druga društva - razpis 9.801,0010.000,0010.000,00 98,0

41200007 NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (N.Si) 576,16576,16576,16 100,0

41200060 Sred.za izvedbo kult.prireditev - razpis 4.000,004.000,004.000,00 100,0

41200061 Sred.za delovanje kult.društev 8.000,008.000,008.000,00 100,0

41200070 Sred.za športna društva - razpis 36.500,0036.500,0036.500,00 100,0

41200071 Sred.za športne prireditve - razpis 10.000,0010.000,0010.000,00 100,0

41200072 SRED.ZA IZVEDBO SREČANJ STAREJ.OBČANOV 3.492,343.500,003.500,00 99,8
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračun
2018

Velj.
proračun

Realizacija
2018

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

Indeks
2018

413 Drugi tekoči domači transferi 735.183,85783.253,83771.885,56 93,9

4130 Tekoči transferi občinam 37.039,6351.738,0051.738,00 71,6

41300300 SREDSTVA ZA PLAČE - MEDOBČ.INŠP. 27.463,6034.660,0034.660,00 79,2

41300301 SREDSTVA ZA MAT.STR. - I.+II.KLJUČ. 9.576,0317.078,0017.078,00 56,1

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 41.614,3643.000,0043.000,00 96,8

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 41.614,3643.000,0043.000,00 96,8

4133 Tekoči transferi v javne zavode 655.464,10687.515,83676.147,56 95,3

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 395.208,68407.802,92398.594,07 96,9

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 241.761,43261.046,99260.050,97 92,6

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 18.493,9918.665,9217.502,52 99,1

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.065,761.000,001.000,00 106,6

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.065,761.000,001.000,00 106,6
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračun
2018

Velj.
proračun

Realizacija
2018

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

Indeks
2018

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 618.149,792.259.727,622.259.727,62 27,4

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 618.149,792.259.727,622.259.727,62 27,4

4202 Nakup opreme 81.779,3099.727,3199.727,31 82,0

420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.728,463.000,003.000,00 57,6

420204 Nakup drugega pohištva 49.243,2157.000,0057.000,00 86,4

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 4.645,556.608,256.608,25 70,3

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 5.191,758.991,758.991,75 57,7

420299 Nakup druge opreme in napeljav 20.970,3324.127,3124.127,31 86,9

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.498,384.000,004.000,00 62,5

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.498,384.000,004.000,00 62,5

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 282.971,85818.285,86818.285,86 34,6

420401 Novogradnje 282.971,85812.285,86812.285,86 34,8

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,006.000,006.000,00 0,0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 125.653,011.048.688,181.048.688,18 12,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 100.108,23573.487,00573.487,00 17,5

420501 Obnove 25.544,78475.201,18475.201,18 5,4

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 32.339,7038.000,0038.000,00 85,1

420600 Nakup zemljišč 32.339,7038.000,0038.000,00 85,1

4207 Nakup nematerialnega premoženja 20.768,6617.000,0017.000,00 122,2

420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme 20.768,6617.000,0017.000,00 122,2

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 72.138,89234.026,27234.026,27 30,8

420801 Investicijski nadzor 2.132,0029.132,0029.132,00 7,3

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 37.675,06121.796,66121.796,66 30,9

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 32.331,8383.097,6183.097,61 38,9

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 222.634,08232.987,98232.987,98 95,6

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 114.601,00119.785,00119.785,00 95,7

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 114.601,00119.785,00119.785,00 95,7

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 114.601,00119.785,00119.785,00 95,7
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračun
2018

Velj.
proračun

Realizacija
2018

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

Indeks
2018

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 108.033,08113.202,98113.202,98 95,4

4320 Investicijski transferi občinam 3.649,87575,00575,00 634,8

432000 Investicijski transferi občinam 361,97575,00575,00 63,0

43200010 Inv.transfer občini G.Radgona - C.za krepitev zdravja 3.287,900,000,00 ---

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 104.383,21112.627,98112.627,98 92,7

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 104.383,21112.627,98112.627,98 92,7
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračun
2018

Velj.
proračun

Realizacija
2018

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

Indeks
2018

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

-1.776.177,55 -130.102,78-1.776.177,55 7,3

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

-1.767.027,55 -120.998,78-1.767.027,55 6,9

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

14.763,03 203.995,3214.763,03 ---
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Proračun
2018

Velj.
proračun

Realizacija
2018

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

Indeks
2018

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0,00800.000,00800.000,00 0,0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00800.000,00800.000,00 0,0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00800.000,00800.000,00 0,0

7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 0,00800.000,00800.000,00 0,0

751200 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 0,00800.000,00800.000,00 0,0

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

800.000,00 0,00800.000,00 0,0
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

C. RAČUN FINANCIRANJA

Proračun
2018

Velj.
proračun

Realizacija
2018

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

Indeks
2018

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 ---

500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti 0,000,000,00 ---

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 175.091,03176.000,00176.000,00 99,5
55 ODPLAČILA DOLGA 175.091,03176.000,00176.000,00 99,5

550 Odplačila domačega dolga 175.091,03176.000,00176.000,00 99,5

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 175.091,03176.000,00176.000,00 99,5

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 175.091,03176.000,00176.000,00 99,5

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

-1.152.177,55 -305.193,81-1.152.177,55 26,5

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -176.000,00 -175.091,03-176.000,00 99,5

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.776.177,55 130.102,781.776.177,55 7,3

1.227.858,28XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 1.227.858,281.227.858,28
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Priloga II.  
POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2018 
  



II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine  za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

ZAKLJUČNI RAČUN 2018

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

100 - OBČINSKI SVET

Proračun

2018

Velj.

proračun

2018

Realizacija

2018

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

Indeks

100 OBČINSKI SVET 79.748,3896.690,2196.690,21 82,5

59.330,6201 POLITIČNI SISTEM 72.074,6272.074,62 82,3

59.330,620101 Politični sistem 72.074,6272.074,62 82,3

33.403,6201019001 Dejavnost občinskega sveta 42.074,6242.074,62 79,4

26.474,7101002 SEJNINE IN DRUGA POVRAČILA STROŠKOV (OBČ.SVET,ODBORI, KOMISIJE) 30.000,0030.000,00 88,3
26.474,71402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 30.000,0030.000,00 88,3

2.054,2901003 Stroški  občinskega sveta 7.200,007.200,00 28,5
1.273,49402009 Izdatki za reprezentanco 2.200,002.200,00 57,9

780,80402099 Drugi splošni material in storitve 5.000,005.000,00 15,6

4.874,6201004 Financiranje političnih strank 4.874,624.874,62 100,0
985,5441200001 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS) 985,54985,54 100,0

1.012,0741200003 SOCIALNI DEMOKRATI (SD) 1.012,071.012,07 100,0

1.023,4441200004 DEMOKRATSKA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE (DeSUS) 1.023,441.023,44 100,0

542,0541200005 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA(SDS) 542,05542,05 100,0

735,3641200006 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS) 735,36735,36 100,0

576,1641200007 NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (N.Si) 576,16576,16 100,0

25.927,0001019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 30.000,0030.000,00 86,4

25.927,0001005 Lokalne volitve  - stroški 29.000,0029.000,00 89,4
3.762,50402099 Drugi splošni material in storitve 6.800,0011.000,00 55,3

22.164,50402999 Drugi operativni odhodki 22.200,0018.000,00 99,8
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

100 - OBČINSKI SVET

Proračun

2018

Velj.

proračun

2018

Realizacija

2018

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

Indeks

0,0001051 Povrnitev stroškov volilne kampanje 1.000,001.000,00 0,0
0,00402999 Drugi operativni odhodki 1.000,001.000,00 0,0

18.856,9604 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 22.715,5922.715,59 83,0

18.856,960403 Druge skupne administrativne službe 22.715,5922.715,59 83,0

9.615,5704039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 12.600,0012.600,00 76,3

2.476,7101007 Objave občinskih predpisov 5.000,005.000,00 49,5
2.476,71402099 Drugi splošni material in storitve 5.000,005.000,00 49,5

7.138,8601022 Občinski informator in Glasnik 7.600,007.600,00 93,9
6.185,11402099 Drugi splošni material in storitve 6.190,006.000,00 99,9

953,75402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.410,001.600,00 67,6

9.241,3904039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 10.115,5910.115,59 91,4

4.125,8001008 Občinski praznik 5.000,005.000,00 82,5
4.125,80402099 Drugi splošni material in storitve 5.000,005.000,00 82,5

2.101,5901018 Kulturni praznik 2.101,592.101,59 100,0
2.101,59402099 Drugi splošni material in storitve 2.101,592.101,59 100,0

3.014,0001019 Dan Samostojnosti 3.014,003.014,00 100,0
3.014,00402099 Drugi splošni material in storitve 3.014,003.014,00 100,0

1.560,8006 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.900,001.900,00 82,2

1.560,800602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 1.900,001.900,00 82,2

1.560,8006029002 Delovanje zvez občin 1.900,001.900,00 82,2

1.560,8001015 Članstvo v skupnosti občin 1.900,001.900,00 82,2
1.560,80402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 1.900,001.900,00 82,2
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

200 - NADZORNI ODBOR

Proračun

2018

Velj.

proračun

2018

Realizacija

2018

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

Indeks

200 NADZORNI ODBOR 4.409,524.500,004.500,00 98,0

4.409,5202 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.500,004.500,00 98,0

4.409,520203 Fiskalni nadzor 4.500,004.500,00 98,0

4.409,5202039001 Dejavnost nadzornega odbora 4.500,004.500,00 98,0

4.409,5202001 Nagrade za delo v nadzornem odboru 4.500,004.500,00 98,0
4.409,52402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 4.500,004.500,00 98,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

300 - ŽUPAN in PODŽUPANI

Proračun

2018

Velj.

proračun

2018

Realizacija

2018

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

Indeks

300 ŽUPAN in PODŽUPANI 56.460,5570.142,0069.799,00 80,5

41.927,9201 POLITIČNI SISTEM 42.983,0042.640,00 97,6

41.927,920101 Politični sistem 42.983,0042.640,00 97,6

41.927,9201019003 Dejavnost župana in podžupanov 42.983,0042.640,00 97,6

20.539,3203001 Nagrada za nepoklicno funkcijo župana 20.640,0020.640,00 99,5
20.539,32402999 Drugi operativni odhodki 20.640,0020.640,00 99,5

13.342,0803002 Nagrada za nepoklicno funkcijo podžupanov 13.343,0013.000,00 100,0
13.342,08402999 Drugi operativni odhodki 13.343,0013.000,00 100,0

6.107,5303005 Stroški reprezentance 6.010,005.000,00 101,6
6.107,53402009 Izdatki za reprezentanco 6.010,005.000,00 101,6

284,2003008 Druga povračila za delo župana in podžupana 300,00300,00 94,7
144,93402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 144,93144,93 100,0

97,27402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 97,2797,27 100,0

0,00402402 Stroški prevoza v državi 1,551,55 0,0

42,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 56,2556,25 74,7

1.654,7903009 Oglaševanje in odnosi z javnostjo 2.690,003.700,00 61,5
1.654,79402099 Drugi splošni material in storitve 2.690,003.700,00 61,5

14.532,6304 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 27.159,0027.159,00 53,5

14.532,630403 Druge skupne administrativne službe 27.159,0027.159,00 53,5

13.373,6304039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 26.000,0026.000,00 51,4

8.903,6301024 Stroški drugih prireditev in protokolarnih dogodkov 18.000,0018.000,00 49,5
8.903,63402099 Drugi splošni material in storitve 18.000,0018.000,00 49,5

3.470,0003006 Pokroviteljstvo župana 5.000,005.000,00 69,4
3.470,00402999 Drugi operativni odhodki 5.000,005.000,00 69,4
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

300 - ŽUPAN in PODŽUPANI

Proračun

2018

Velj.

proračun

2018

Realizacija

2018

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

Indeks

1.000,0003010 Simbolične nagrade zaslužnim in uspešnim občanom 3.000,003.000,00 33,3
1.000,00411908 Denarne nagrade in priznanja 3.000,003.000,00 33,3

1.159,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.159,001.159,00 100,0

1.159,0003007 Notranji nadzor proračuna 1.159,001.159,00 100,0
1.159,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.159,001.159,00 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

400 - OBČINSKA UPRAVA

Proračun

2018

Velj.

proračun

2018

Realizacija

2018

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

Indeks

400 OBČINSKA UPRAVA 4.463.317,196.444.688,506.445.031,50 69,3

637,0502 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 640,00600,00 99,5

637,050202 Urejanje na področju fiskalne politike 640,00600,00 99,5

637,0502029001 Urejanje na področju fiskalne politike 640,00600,00 99,5

637,0504003 Stroški bank in plačilnega prometa 640,00600,00 99,5
637,05402931 Plačila bančnih storitev 640,00600,00 99,5

31.181,2604 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 46.190,0046.190,00 67,5

31.181,260403 Druge skupne administrativne službe 46.190,0046.190,00 67,5

3.367,2004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 3.370,003.370,00 99,9

3.367,2004019 Spletna stran občine Radenci 3.370,003.370,00 99,9
3.367,20402099 Drugi splošni material in storitve 3.370,003.370,00 99,9

27.814,0604039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 42.820,0042.820,00 65,0

13.296,0704000 Vzdrževanje objektov in površin v lasti občine 15.000,0015.000,00 88,6
13.296,07402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 15.000,0015.000,00 88,6

9.802,3904126 Zavarovalne premije - stroški zavarovanj občinskega premoženja 14.700,0014.700,00 66,7
8.278,99402504 Zavarovalne premije za objekte 12.000,0012.000,00 69,0

740,68402512 Zavarovalne premije za opremo 1.700,001.700,00 43,6

782,72402999 Drugi operativni odhodki 1.000,001.000,00 78,3

725,2504141 Vzdrževanje posl.stavbe Maistrov trg 2, G.Radgona 900,00900,00 80,6
725,25402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 900,00900,00 80,6
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3.990,3504810 Vzdrž.večnamenske stavbe - Radgonska c.2, Radenci 12.220,0012.220,00 32,7
843,57402200 Električna energija 1.600,001.600,00 52,7

2.542,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 5.500,005.500,00 46,2

254,46402203 Voda in komunalne storitve 500,00500,00 50,9

223,44402204 Odvoz smeti 320,00320,00 69,8

126,88402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 4.300,004.300,00 3,0

522.041,0206 LOKALNA SAMOUPRAVA 551.297,00547.726,00 94,7

2.770,040601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 2.800,002.800,00 98,9

2.770,0406019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 2.800,002.800,00 98,9

2.770,0404239 PORA GORNJA RADGONA - delovanje 2.800,002.800,00 98,9
2.770,04402999 Drugi operativni odhodki 2.800,002.800,00 98,9

519.270,980603 Dejavnost občinske uprave 548.497,00544.926,00 94,7

322.394,1706039001 Administracija občinske uprave 344.626,00341.736,00 93,6

39.740,3404006 Stroški notarjev, odvetnikov, sod.stroški, svetovanje 39.740,0037.000,00 100,0
39.740,34402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 39.740,0037.000,00 100,0
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244.804,6804010 Plače in drugi izdatki zaposlenim v občinski upravi 260.922,00260.922,00 93,8
171.841,21400000 Osnovne plače 177.600,00178.100,00 96,8

10.473,72400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 12.840,0012.840,00 81,6

9.295,18400100 Regres za letni dopust 9.300,008.800,00 100,0

7.671,17400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 9.000,009.000,00 85,2

1.809,23400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 2.300,002.300,00 78,7

5.648,76400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 6.500,006.500,00 86,9

2.675,26400400 Sredstva za nadurno delo 5.500,005.500,00 48,6

0,00400900 Jubilejne nagrade 290,00290,00 0,0

577,51400902 Solidarnostne pomoči 578,00578,00 99,9

16.897,66401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 17.970,0017.970,00 94,0

12.525,16401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 13.340,0013.340,00 93,9

1.011,96401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.067,001.067,00 94,8

114,62401200 Prispevek za zaposlovanje 119,00119,00 96,3

191,03401300 Prispevek za starševsko varstvo 198,00198,00 96,5

4.072,21401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4.320,004.320,00 94,3

1.816,5404012 Varstvo pri delu OU 3.500,003.500,00 51,9
1.816,54402099 Drugi splošni material in storitve 3.500,003.500,00 51,9

29.114,6504013 Izdatki za blago in storitve za delo v upravi 33.300,0033.300,00 87,4
4.540,86402000 Pisarniški material in storitve 5.700,005.700,00 79,7

3.127,50402001 Čistilni material in storitve 3.100,003.100,00 100,9

981,65402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 1.500,001.500,00 65,4

3.899,75402099 Drugi splošni material in storitve 4.380,004.680,00 89,0

390,48402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 420,00420,00 93,0

1.120,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 3.000,003.000,00 37,3

4.449,14402205 Telefon, faks, elektronska pošta 4.450,003.650,00 100,0

7.458,64402206 Poštnina in kurirske storitve 7.500,007.500,00 99,5

307,32402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 300,00300,00 102,4

519,77402402 Stroški prevoza v državi 550,00550,00 94,5

42,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 70,0070,00 60,0

1.016,23402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.025,000,00 99,1

604,58402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 605,001.100,00 99,9

557,70402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 600,001.130,00 93,0

99,03402999 Drugi operativni odhodki 100,00600,00 99,0
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3.050,0004213 E-arhiviranje in notranja pravila 3.050,003.050,00 100,0
3.050,00402099 Drugi splošni material in storitve 3.050,003.050,00 100,0

2.647,9604333 STROKOVNE KOMISIJE 2.650,002.500,00 99,9
2.647,96402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 2.650,002.500,00 99,9

1.220,0004917 Varstvo osebnih podatkov - pooblaščena oseba(pogodba) 1.464,001.464,00 83,3
1.220,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.464,001.464,00 83,3

196.876,8106039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 203.871,00203.190,00 96,6

22.200,9204014 Stroški vzdrž.poslovne stavbe Radg.9 G 22.400,0022.400,00 99,1
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 100,00100,00 0,0

9.000,47402200 Električna energija 9.000,007.600,00 100,0

6.325,38402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 6.600,008.000,00 95,8

1.580,32402203 Voda in komunalne storitve 1.600,001.600,00 98,8

499,72402204 Odvoz smeti 600,00600,00 83,3

4.795,03402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 4.500,004.500,00 106,6

3.615,8604015 Stroški službenega vozila 4.910,004.910,00 73,6
1.169,79402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.300,001.300,00 90,0

1.314,97402301 Vzdrževanje in popravila vozil 2.379,532.379,53 55,3

190,47402304 Pristojbine za registracijo vozil 190,47190,47 100,0

830,63402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 930,00930,00 89,3

110,00402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 110,00110,00 100,0

45.379,9804016 Vzdrževanje in nakup opreme v upravi 50.880,0050.880,00 89,2
1.894,05402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 4.200,004.200,00 45,1

14.764,03402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme 16.680,0016.680,00 88,5

1.728,46420202 Nakup strojne računalniške opreme 3.000,003.000,00 57,6

541,14420204 Nakup drugega pohištva 1.000,001.000,00 54,1

4.645,55420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 6.608,256.608,25 70,3

891,75420238 Nakup telekomunikacijske opreme 891,75891,75 100,0

146,34420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.500,001.500,00 9,8

20.768,66420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme 17.000,0017.000,00 122,2
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125.680,0504909 NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV IN OPREME (obč.uprava, društva) 125.681,00125.000,00 100,0
70.375,45402099 Drugi splošni material in storitve 60.681,0060.000,00 116,0

48.702,07420204 Nakup drugega pohištva 56.000,0056.000,00 87,0

6.602,53420299 Nakup druge opreme in napeljav 9.000,009.000,00 73,4

107.697,9307 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 113.785,00113.785,00 94,7

107.697,930703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 113.785,00113.785,00 94,7

5.612,8707039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 12.500,0012.500,00 44,9

4.141,7904021 Zaščita in reševanje - civilna zaščita 5.000,005.000,00 82,8
0,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 700,00700,00 0,0

1.789,75402999 Drugi operativni odhodki 1.800,001.800,00 99,4

2.352,04420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.500,002.500,00 94,1

1.471,0804023 Vzdrževanje zaklonišča 1.500,001.500,00 98,1
1.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.000,001.000,00 100,0

471,08402200 Električna energija 500,00500,00 94,2

0,0004258 Sofinanciranje ureditve prostorov za radioamatere 6.000,006.000,00 0,0
0,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.000,006.000,00 0,0

102.085,0607039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 101.285,00101.285,00 100,8

33.000,0004025 Redna dejavnost gasilskih društev 33.000,0033.000,00 100,0
33.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 33.000,0033.000,00 100,0

10.085,0604026 Požarna taksa (nabava gasilske opreme,sejnine) 9.285,009.285,00 108,6
484,06402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 500,00500,00 96,8

9.601,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.785,008.785,00 109,3

4.000,0004027 Redna dejavnost gasilske zveze 4.000,004.000,00 100,0
4.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000,004.000,00 100,0

5.000,0004028 Sofinan.ureditve gasilskih domov 5.000,005.000,00 100,0
5.000,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,005.000,00 100,0
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50.000,0004029 Sofinanciranje nakupa gasilske opreme za društva 50.000,0050.000,00 100,0
50.000,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 50.000,0050.000,00 100,0

1.457,6708 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.500,002.500,00 58,3

1.457,670802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.500,002.500,00 58,3

1.457,6708029001 Prometna varnost 2.500,002.500,00 58,3

1.457,6704033 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 2.500,002.500,00 58,3
1.279,67402099 Drugi splošni material in storitve 1.400,001.400,00 91,4

178,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 600,00600,00 29,7

0,00402999 Drugi operativni odhodki 500,00500,00 0,0

65.959,8710 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 67.725,6064.253,60 97,4

65.959,871003 Aktivna politika zaposlovanja 67.725,6064.253,60 97,4

65.959,8710039001 Povečanje zaposljivosti 67.725,6064.253,60 97,4

24.471,9804035 Javna dela v javnih zavodih 24.472,0021.000,00 100,0
24.471,98413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 24.472,0021.000,00 100,0

41.487,8904043 Javna dela - komunalna 43.253,6043.253,60 95,9
28.638,11400000 Osnovne plače 29.497,0029.497,00 97,1

2.809,32400100 Regres za letni dopust 2.809,322.809,32 100,0

2.568,65400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 3.336,003.336,00 77,0

384,89400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 450,00450,00 85,5

3.964,04401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.000,004.000,00 99,1

2.637,38401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.673,002.673,00 98,7

182,93401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 185,00185,00 98,9

20,79401200 Prispevek za zaposlovanje 21,0021,00 99,0

34,50401300 Prispevek za starševsko varstvo 35,0035,00 98,6

247,28402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 247,28247,28 100,0
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34.137,7711 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 55.151,5055.151,50 61,9

20.494,031102 Program reforme kmetijstva in živilstva 40.916,5040.916,50 50,1

17.877,5311029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 38.300,0038.300,00 46,7

17.877,5304050 Kmetijski program in obramba pred točo 38.300,0038.300,00 46,7
1.953,00402999 Drugi operativni odhodki 2.000,002.000,00 97,7

15.924,53410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 18.000,0018.000,00 88,5

0,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 18.300,0018.300,00 0,0

2.616,5011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 2.616,502.616,50 100,0

2.616,5004048 LAS Prlekija - akcijska skupina 2.616,502.616,50 100,0
2.616,50402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 2.616,502.616,50 100,0

4.200,231103 Splošne storitve v kmetijstvu 4.800,004.800,00 87,5

4.200,2311039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4.800,004.800,00 87,5

3.100,2304051 Oskrba potepuških in zapuščenih živali 3.700,003.700,00 83,8
3.100,23402299 Druge storitve komunikacij in komunale 3.700,003.700,00 83,8

1.100,0004351 Oskrba potepuških in zapuščenih živali (Društvo za zaščito živali) 1.100,001.100,00 100,0
1.100,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.100,001.100,00 100,0

9.443,511104 Gozdarstvo 9.435,009.435,00 100,1

9.443,5111049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 9.435,009.435,00 100,1

837,2004045 Gospodarjenje z divjadjo 820,00820,00 102,1
837,20412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 820,00820,00 102,1

8.606,3104052 Vzdrževanje gozdnih cest 8.615,008.615,00 99,9
8.591,80402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 8.600,008.600,00 99,9

14,51402999 Drugi operativni odhodki 15,0015,00 96,7
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976.148,4713 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.471.124,801.470.824,80 66,4

948.845,771302 Cestni promet in infrastruktura 1.443.824,801.443.524,80 65,7

591.456,0413029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 645.480,27645.480,27 91,6

207.113,3404057 Zimska služba na občinskih cestah 207.114,00207.114,00 100,0
207.113,34402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 207.114,00207.114,00 100,0

86.017,8704059 Vzdrževanje javnih površin - javna snaga 83.366,2783.366,27 103,2
86.017,87402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 83.366,2783.366,27 103,2

298.324,8304247 Vzdrževanje občinskih cest (koncesija) 355.000,00355.000,00 84,0
298.324,83402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 355.000,00355.000,00 84,0

49.348,0813029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 197.679,24197.679,24 25,0

38.677,4404173 Cesta JP 844231 Janž.Vrh-odcep Ostan-del 46.000,0046.000,00 84,1
38.677,44420401 Novogradnje 46.000,0046.000,00 84,1

8.991,4004296 Komunalno opremljanje parcel pri GD Rad.-Bor.1.faza 150.000,00150.000,00 6,0
0,00420401 Novogradnje 140.000,00140.000,00 0,0

8.991,40420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000,0010.000,00 89,9

1.679,2404322 Ureditev hodnika za pešce "Kapela-Radenci" 1.679,241.679,24 100,0
1.679,24420401 Novogradnje 1.679,241.679,24 100,0

218.441,0113029003 Urejanje cestnega prometa 500.164,11499.864,11 43,7

1.653,1004056 Vzdrževanje prometne in neprometne signalizacije in BCP 3.000,003.000,00 55,1
1.653,10402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.000,003.000,00 55,1

28.403,5904264 Ureditev avtobusnih postajališč(nadstreški,ostalo) 29.685,0029.385,00 95,7
300,00402999 Drugi operativni odhodki 300,000,00 100,0

6.893,49420299 Nakup druge opreme in napeljav 7.653,007.653,00 90,1

20.478,10420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 21.000,0021.000,00 97,5

732,00420801 Investicijski nadzor 732,00732,00 100,0
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0,0004312 PARKIRIŠČE ob želez.progi - ureditev 4.620,004.620,00 0,0
0,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 4.620,004.620,00 0,0

114.817,9904314 Ureditev krožišča v Radencih 154.829,11154.829,11 74,2
1.277,41402099 Drugi splošni material in storitve 14.000,0014.000,00 9,1

111.610,58420401 Novogradnje 138.899,11138.899,11 80,4

1.400,00420801 Investicijski nadzor 1.400,001.400,00 100,0

530,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 530,00530,00 100,0

73.566,3304851 UREDITEV STANOVANJSKE SOSESKE RADENCI-VAS KOT OBMOČJE PRIJAZNEGA PROMETA 1.faza 308.030,00308.030,00 23,9
0,00402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 2.500,002.500,00 0,0

0,00402799 Druge odškodnine in kazni 2.500,002.500,00 0,0

62.769,33420401 Novogradnje 286.310,00286.310,00 21,9

0,00420801 Investicijski nadzor 5.000,005.000,00 0,0

10.797,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 11.720,0011.720,00 92,1

89.600,6413029004 Cestna razsvetljava 100.501,18100.501,18 89,2

46.407,9204070 Električna energija za javno razsvetljavo 50.884,0051.300,00 91,2
291,48402099 Drugi splošni material in storitve 300,00300,00 97,2

45.204,32402200 Električna energija 49.584,0050.000,00 91,2

912,12402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 1.000,001.000,00 91,2

15.415,4904071 Vzdrževanje javne razsvetljave s katastrom 15.416,0015.000,00 100,0
15.415,49402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 15.416,0015.000,00 100,0

15.201,1804219 Javna razsvetljava - obnova 15.201,1815.201,18 100,0
15.201,18420501 Obnove 15.201,1815.201,18 100,0

12.576,0504508 Javna razsvetljava v smeri Radenci - Paričjak 19.000,0019.000,00 66,2
12.576,05420401 Novogradnje 19.000,0019.000,00 66,2
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27.302,701306 Telekomunikacije in pošta 27.300,0027.300,00 100,0

27.302,7013069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 27.300,0027.300,00 100,0

27.302,7004307 Odprto širokopas.omrežje elek.komunikacij v občini Radenci-sive lise 27.300,0027.300,00 100,0
7.952,00402099 Drugi splošni material in storitve 13.200,0013.200,00 60,2

4.300,00420238 Nakup telekomunikacijske opreme 8.100,008.100,00 53,1

15.050,70420401 Novogradnje 6.000,006.000,00 250,8

291.930,6214 GOSPODARSTVO 308.677,55308.677,55 94,6

6.922,001402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 7.000,007.000,00 98,9

6.922,0014029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 7.000,007.000,00 98,9

6.922,0004507 MALO GOSPODARSTVO - sofinanciranje 7.000,007.000,00 98,9
6.922,00402099 Drugi splošni material in storitve 7.000,007.000,00 98,9

285.008,621403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 301.677,55301.677,55 94,5

111.468,5714039001 Promocija občine 108.087,70108.087,70 103,1

22.865,0004077 Turistične prireditve, promocija in delovanje društev 23.000,0023.000,00 99,4
500,00402923 Druge članarine 500,00500,00 100,0

9.000,0041200074 SRED.ZA DELOVANJE TUR.DR. IZ RAZPISA 9.000,009.000,00 100,0

13.365,0041200075 SRED.ZA IZVEDBO TUR.PRIREDITEV IZ RAZPISA 13.500,0013.500,00 99,0

88.603,5704313 LAS -projekt -Družinski festival MAČJE MESTO 85.087,7085.087,70 104,1
7.364,90400000 Osnovne plače 7.364,907.364,90 100,0

436,69400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 436,69436,69 100,0

191,26400400 Sredstva za nadurno delo 191,26191,26 100,0

707,37401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 707,37707,37 100,0

524,32401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 542,32542,32 96,7

42,36401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 42,3642,36 100,0

4,80401200 Prispevek za zaposlovanje 4,804,80 100,0

8,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 8,008,00 100,0

75.768,75402099 Drugi splošni material in storitve 75.790,0075.790,00 100,0

3.555,12402999 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---
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173.540,0514039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 193.589,85193.589,85 89,6

166.582,2504080 Javni zavod za turizem in šport Radenci 185.334,00185.334,00 89,9
80.242,20413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 84.776,0084.776,00 94,7

75.306,17413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 89.201,0089.201,00 84,4

1.086,15413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 1.257,001.257,00 86,4

9.947,73432300 Investicijski transferi javnim zavodom 10.100,0010.100,00 98,5

2.781,6004311 e-točka (WI-FI povezava v središču Radencev) 2.900,002.900,00 95,9
2.781,60402099 Drugi splošni material in storitve 2.900,002.900,00 95,9

3.890,0004919 PRO-TURIST DESTINACIJE MOR.TOPLICE,LENDAVA,RADENCI(POMURJE) 3.890,003.890,00 100,0
3.890,00402099 Drugi splošni material in storitve 3.890,003.890,00 100,0

286,2004925 PREHISTORY ADVENTURE  "OD KAMNA DO ŽELEZA" SI-HR 1.465,851.465,85 19,5
286,20402099 Drugi splošni material in storitve 1.465,851.465,85 19,5

158.065,7415 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 596.256,02595.414,02 26,5

34.241,831501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 39.087,6138.647,61 87,6

34.241,8315019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 39.087,6138.647,61 87,6

2.440,0004248 Javno podjetje PRLEKIJA - delovanje 2.440,002.000,00 100,0
2.440,00402999 Drugi operativni odhodki 2.440,002.000,00 100,0

31.801,8304265 Priprava tehnične dokumentacije (razpisi RS in EU, drugi razpisi) 36.647,6136.647,61 86,8
31.801,83420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 36.647,6136.647,61 86,8

123.823,911502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 557.168,41556.766,41 22,2

43.343,4615029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 41.802,0041.400,00 103,7

14.502,0404088 Sanacija odlagališča Hrastje Mota 14.502,0014.100,00 100,0
14.502,04402999 Drugi operativni odhodki 14.502,0014.100,00 100,0
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28.841,4204885 CERO PUCONCI - PRORAČUNSKI SKLAD 27.300,0027.300,00 105,7
28.841,42409300 Sredstva proračunskih skladov 27.300,0027.300,00 105,7

73.006,1415029002 Ravnanje z odpadno vodo 507.892,10507.892,10 14,4

0,0004286 Čistilna naprava Radenci in hidrav.izboljšave 1.000,001.000,00 0,0
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.000,001.000,00 0,0

29.883,5504400 Subvencioniranje cene omrežnine(kanalizacija) 32.500,0032.500,00 92,0
29.883,55411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 32.500,0032.500,00 92,0

16.920,4904824 Kanalizacijski sistem (iz omrežnine) 75.000,0075.000,00 22,6
16.920,49420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 75.000,0075.000,00 22,6

9.000,0004827 MALE ČISTILNE NAPRAVE - sofinanciranje 10.000,0010.000,00 90,0
9.000,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 10.000,0010.000,00 90,0

17.202,1004829 Kanalizac.sistem-projekt Boračeva-Janž.V.-I.faza izvedba 17.442,1017.442,10 98,6
1.160,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.160,001.160,00 100,0

142,10402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 142,10142,10 100,0

15.900,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 16.140,0016.140,00 98,5

0,0004831 KANALIZACIJA - ČRPALIŠČE PARIČJAK 11.950,0011.950,00 0,0
0,00402799 Druge odškodnine in kazni 1.000,001.000,00 0,0

0,00420401 Novogradnje 10.000,0010.000,00 0,0

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 950,00950,00 0,0

0,0004835 HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE NA OBSTOJEČ.KANAL.OMREŽJU 360.000,00360.000,00 0,0
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 350.000,00350.000,00 0,0

0,00420801 Investicijski nadzor 10.000,0010.000,00 0,0

7.474,3115029003 Izboljšanje stanja okolja 7.474,317.474,31 100,0

7.474,3104850 ELEKTRIČNA POLNILNA POSTAJA 7.474,317.474,31 100,0
7.474,31420299 Nakup druge opreme in napeljav 7.474,317.474,31 100,0

Stran: 17 od 33



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

400 - OBČINSKA UPRAVA

Proračun

2018

Velj.

proračun

2018

Realizacija

2018

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

Indeks

492.748,4816 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.262.034,331.260.621,33 39,0

2.378,761602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 34.500,0034.500,00 6,9

182,7616029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 1.500,001.500,00 12,2

182,7604123 Nadomestila (služnostne in stavbne pravice) 1.500,001.500,00 12,2
182,76402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 1.500,001.500,00 12,2

2.196,0016029003 Prostorsko načrtovanje 33.000,0033.000,00 6,7

2.196,0004102 Občinski prostorski akti 33.000,0033.000,00 6,7
2.196,00402099 Drugi splošni material in storitve 10.000,0010.000,00 22,0

0,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 23.000,0023.000,00 0,0

418.394,971603 Komunalna dejavnost 1.133.334,331.131.921,33 36,9

370.310,9716039001 Oskrba z vodo 949.115,57947.702,57 39,0

7.371,0704106 Oskrba z vodo 7.372,006.400,00 100,0
7.371,07402099 Drugi splošni material in storitve 7.372,006.400,00 100,0

8.815,9304107 Vodov.sis.-hidravlično uravnoteženje sis. 92.000,0092.000,00 9,6
8.815,93402099 Drugi splošni material in storitve 92.000,0092.000,00 9,6

72.040,9004401 Subvencioniranje cene omrežnine(vodovod.omrežje) 72.041,0071.600,00 100,0
72.040,90411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 72.041,0071.600,00 100,0

39.781,6904402 Subvencioniranje cene vode 40.000,0040.000,00 99,5
39.781,69411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 40.000,0040.000,00 99,5

110.652,5904822 Vodovodni sistem C 95.600,4295.600,42 115,7
62.841,17402099 Drugi splošni material in storitve 50.000,0050.000,00 125,7

9.435,01402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 9.435,019.435,01 100,0

36.389,75420401 Novogradnje 34.178,7534.178,75 106,5

1.986,66420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.986,661.986,66 100,0
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87.839,0804830 Vodovodno omrežje(iz omrežnine) 129.292,44129.292,44 67,9
19.662,80402504 Zavarovalne premije za objekte 18.500,0018.500,00 106,3

9.305,44402999 Drugi operativni odhodki 9.305,449.305,44 100,0

58.870,84420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 101.487,00101.487,00 58,0

0,0004832 VODOVODNI JAŠKI - OBNOVA(iz omrežnine) 35.000,0035.000,00 0,0
0,00420501 Obnove 35.000,0035.000,00 0,0

0,0004833 VODOV.OMREŽJE(iz omrežn)-OBNOVA(Kidričevo naselje od Vikend-Panonska,Kidrič.bnas.med bloki) 434.000,00434.000,00 0,0
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.000,002.000,00 0,0

0,00420501 Obnove 400.000,00400.000,00 0,0

0,00420801 Investicijski nadzor 12.000,0012.000,00 0,0

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000,0020.000,00 0,0

43.809,7104906 Vodna povračila -vodov.sistem Radenci 43.809,7143.809,71 100,0
43.809,71402999 Drugi operativni odhodki 43.809,7143.809,71 100,0

4.218,7616039003 Objekti za rekreacijo 135.218,76135.218,76 3,1

4.218,7604505 ŠC SLATINA - TRIBUNE - ZASENČENJE 4.218,764.218,76 100,0
4.218,76420401 Novogradnje 4.218,764.218,76 100,0

0,0004506 IGRIŠČE ZA MALI NOGOMET NA ŠRC SLATINA 131.000,00131.000,00 0,0
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 5.000,005.000,00 0,0

0,00420401 Novogradnje 126.000,00126.000,00 0,0

43.865,2416039005 Druge komunalne dejavnosti 49.000,0049.000,00 89,5

43.865,2404262 Kanalizacijski,vodovodni in ostali priključki (iz komun.prisp.) 49.000,0049.000,00 89,5
43.865,24402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 49.000,0049.000,00 89,5
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25.922,991605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 39.900,0039.900,00 65,0

25.922,9916059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 39.900,0039.900,00 65,0

25.922,9904115 Vzdrževanje in upravljanje stanovanj 39.900,0039.900,00 65,0
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.900,001.900,00 0,0

11.831,55402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 10.000,0010.000,00 118,3

3.747,84402999 Drugi operativni odhodki 3.000,003.000,00 124,9

10.343,60420501 Obnove 25.000,0025.000,00 41,4

46.051,761606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 54.300,0054.300,00 84,8

13.712,0616069001 Urejanje občinskih zemljišč 16.300,0016.300,00 84,1

13.712,0604122 Cenitve in geodetske odmere 16.300,0016.300,00 84,1
13.460,49402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 16.048,0016.048,00 83,9

251,57402901 Plačila avtorskih honorarjev 252,00252,00 99,8

32.339,7016069002 Nakup zemljišč 38.000,0038.000,00 85,1

32.339,7004125 Nakupi zemljišč 38.000,0038.000,00 85,1
32.339,70420600 Nakup zemljišč 38.000,0038.000,00 85,1

58.733,2117 ZDRAVSTVENO VARSTVO 63.014,0063.014,00 93,2

3.287,901702 Primarno zdravstvo 4.514,004.514,00 72,8

3.287,9017029001 Dejavnost zdravstvenih domov 4.514,004.514,00 72,8

3.287,9004127 Zdravstveni dom Gornja Radgona 4.514,004.514,00 72,8
3.287,9043200010 Inv.transfer občini G.Radgona - C.za krepitev zdravja 0,000,00 ---

0,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 4.514,004.514,00 0,0

11.008,311706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 12.700,0012.700,00 86,7

11.008,3117069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 12.700,0012.700,00 86,7

1.421,0004129 Preventivno cepljenje (HPV) 2.700,002.700,00 52,6
1.421,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.700,002.700,00 52,6
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9.587,3104276 Subvencioniranje kopalne karte za občane 10.000,0010.000,00 95,9
9.587,31411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 10.000,0010.000,00 95,9

44.437,001707 Drugi programi na področju zdravstva 45.800,0045.800,00 97,0

41.614,3617079001 Nujno zdravstveno varstvo 43.000,0043.000,00 96,8

41.614,3604132 Prispevek za zdravstveno zavarovanje(nezavarovane osebe) 43.000,0043.000,00 96,8
41.614,36413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 43.000,0043.000,00 96,8

2.822,6417079002 Mrliško ogledna služba 2.800,002.800,00 100,8

2.822,6404134 Mrliško ogledna služba 2.800,002.800,00 100,8
1.756,88413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.800,001.800,00 97,6

1.065,76413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.000,001.000,00 106,6

236.689,9018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 303.927,13303.927,13 77,9

71.122,741802 Ohranjanje kulturne dediščine 73.500,0073.500,00 96,8

71.122,7418029001 Nepremična kulturna dediščina 73.500,0073.500,00 96,8

4.000,0004136 Obnova sakralnih spomenikov 6.000,006.000,00 66,7
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.000,001.000,00 0,0

4.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,005.000,00 80,0

50.000,0004137 Obnova cerkve Sv. Cirila in Metoda Radenci 50.000,0050.000,00 100,0
50.000,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 50.000,0050.000,00 100,0

3.000,0004197 Spomenik vojni za Slovenijo 3.000,003.000,00 100,0
3.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 3.000,003.000,00 100,0

14.122,7404922 MONOGRAFIJA RADENC 14.500,0014.500,00 97,4
12.500,00402099 Drugi splošni material in storitve 12.500,0012.500,00 100,0

1.622,74402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 2.000,002.000,00 81,1
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91.266,161803 Programi v kulturi 94.927,1394.927,13 96,1

75.921,1718039001 Knjižničarstvo in založništvo 79.577,1379.577,13 95,4

51.089,3004138 Knjižnica Gornja Radgona 54.745,2654.745,26 93,3
27.986,07413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 30.970,0730.970,07 90,4

9.541,04413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 9.070,219.070,21 105,2

13.562,19432300 Investicijski transferi javnim zavodom 14.704,9814.704,98 92,2

24.831,8704915 PROJEKT CITY COOPERATION 2 24.831,8724.831,87 100,0
24.831,87402099 Drugi splošni material in storitve 24.831,8724.831,87 100,0

15.344,9918039003 Ljubiteljska kultura 15.350,0015.350,00 100,0

12.000,0004145 Dejavnost kulturnih društev 12.000,0012.000,00 100,0
4.000,0041200060 Sred.za izvedbo kult.prireditev - razpis 4.000,004.000,00 100,0

8.000,0041200061 Sred.za delovanje kult.društev 8.000,008.000,00 100,0

3.344,9904146 OI JSKD G. Radgona 3.350,003.350,00 99,9
3.344,99413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 3.350,003.350,00 99,9

9.801,001804 Podpora posebnim skupinam 10.000,0010.000,00 98,0

9.801,0018049004 Programi drugih posebnih skupin 10.000,0010.000,00 98,0

9.801,0004150 Podpora drugim društvom 10.000,0010.000,00 98,0
9.801,0041200077 Sred.za druga društva - razpis 10.000,0010.000,00 98,0

64.500,001805 Šport in prostočasne aktivnosti 125.500,00125.500,00 51,4

64.500,0018059001 Programi športa 125.500,00125.500,00 51,4

46.500,0004156 Šport v društvih 46.500,0046.500,00 100,0
36.500,0041200070 Sred.za športna društva - razpis 36.500,0036.500,00 100,0

10.000,0041200071 Sred.za športne prireditve - razpis 10.000,0010.000,00 100,0

7.000,0004163 Sofinanciranje športnih aktivnosti mlajših selekcij NK Radenska Slatina 7.000,007.000,00 100,0
7.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.000,007.000,00 100,0
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5.000,0004164 ŠPORTNO DRUŠTVO RADENCI - MARATON TREH SRC 5.000,005.000,00 100,0
5.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,005.000,00 100,0

0,0004340 ŠPORTNA DVORANA KAPELA 61.000,0061.000,00 0,0
0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 61.000,0061.000,00 0,0

6.000,0004370 Odbojkarski klub Radenci - sofinanciranje 6.000,006.000,00 100,0
6.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.000,006.000,00 100,0

1.095.162,8819 IZOBRAŽEVANJE 1.199.158,481.199.158,48 91,3

706.322,861902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 793.302,72793.302,72 89,0

702.063,1319029001 Vrtci 786.650,72786.650,72 89,3

601.549,3404165 Vrtec Radenci 672.350,72672.350,72 89,5
390.244,79411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 461.045,20468.784,20 84,6

189.102,45413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 189.103,00181.871,00 100,0

16.202,25413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 16.202,5215.695,52 100,0

5.999,85432300 Investicijski transferi javnim zavodom 6.000,006.000,00 100,0

70.732,0904168 Vrtci izven Občine Radenci 84.518,0085.000,00 83,7
65.143,64411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 78.518,0079.000,00 83,0

5.588,45413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 6.000,006.000,00 93,1

29.781,7004365 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev(del 411921) 29.782,0029.300,00 100,0
29.781,70411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 29.782,0029.300,00 100,0

4.259,7319029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 6.652,006.652,00 64,0

695,4004170 Vzgoja v času bolezni 700,00700,00 99,3
695,40411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 700,00700,00 99,3

3.564,3304172 Dod.pomoč otrokom s poseb.potrebami(spec.pedag.,spremljev.) 5.952,005.952,00 59,9
3.564,33413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 5.952,005.952,00 59,9
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321.937,581903 Primarno in sekundarno izobraževanje 332.605,76332.605,76 96,8

277.200,5819039001 Osnovno šolstvo 287.703,76287.703,76 96,4

129.559,1804175 Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci 131.150,00131.150,00 98,8
37.795,04413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 38.677,6539.850,00 97,7

62.367,95413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 62.367,9561.500,00 100,0

704,40413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 704,40400,00 100,0

28.691,79432300 Investicijski transferi javnim zavodom 29.400,0029.400,00 97,6

134.736,8404176 Osnovna šola Kapela 142.850,00142.850,00 94,3
21.122,29413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 24.850,0024.850,00 85,0

69.763,71413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 72.498,0072.850,00 96,2

501,19413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 502,00150,00 99,8

43.349,65432300 Investicijski transferi javnim zavodom 45.000,0045.000,00 96,3

3.192,5304177 OŠ G.Radgona, podružnica Dr. Janko Šlebinger 3.850,003.850,00 82,9
3.192,53413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 3.850,003.850,00 82,9

9.358,2704863 Aktivnosti za predšol.in šol.mladino ter obdaritev 9.500,009.500,00 98,5
9.358,27402099 Drugi splošni material in storitve 9.500,009.500,00 98,5

353,7604931 Osnovna šola IV Murska Sobota 353,76353,76 100,0
353,76413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 353,76353,76 100,0

44.737,0019039002 Glasbeno šolstvo 44.902,0044.902,00 99,6

33.567,0004190 Glasbena šola Gornja Radgona 33.732,0033.732,00 99,5
9.264,73402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 9.264,739.422,00 100,0

8.900,20413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 8.954,209.277,00 99,4

12.570,07413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 12.604,0712.124,00 99,7

2.832,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 2.909,002.909,00 97,4

11.170,0004194 Glasbena šola Maestro 11.170,0011.170,00 100,0
11.170,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.170,0011.170,00 100,0
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66.902,441906 Pomoči šolajočim 73.250,0073.250,00 91,3

64.902,4419069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 71.000,0071.000,00 91,4

64.902,4404200 Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok 71.000,0071.000,00 91,4
55.833,84411900 Regresiranje prevozov v šolo 60.700,0060.700,00 92,0

9.068,60411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 10.300,0010.300,00 88,0

2.000,0019069003 Štipendije 2.250,002.250,00 88,9

2.000,0004201 Štipendije in članarine štipendijskim fundacijam 2.250,002.250,00 88,9
2.000,00402923 Druge članarine 2.250,002.250,00 88,9

336.114,8320 SOCIALNO VARSTVO 348.488,09348.488,09 96,5

7.937,002002 Varstvo otrok in družine 10.295,0010.295,00 77,1

7.937,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 10.295,0010.295,00 77,1

7.937,0004811 Darilo občine ob rojstvu otroka 10.295,0010.295,00 77,1
337,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.295,002.295,00 14,7

7.600,00411103 Darilo ob rojstvu otroka 8.000,008.000,00 95,0

328.177,832004 Izvajanje programov socialnega varstva 338.193,09338.193,09 97,0

27.122,8020049002 Socialno varstvo invalidov 28.000,0028.000,00 96,9

27.122,8004207 Družinski pomočnik 28.000,0028.000,00 96,9
27.122,80411922 Izplačila družinskemu pomočniku 28.000,0028.000,00 96,9

240.417,7220049003 Socialno varstvo starih 242.000,00242.000,00 99,4

217.644,3104205 Oskrbnine v socialnih zavodih 219.226,00220.000,00 99,3
217.644,31411909 Regresiranje oskrbe v domovih 219.226,00220.000,00 99,3

22.773,4104206 Pomoč na domu 22.774,0022.000,00 100,0
22.773,41411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 22.774,0022.000,00 100,0
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25.637,0920049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 33.187,2133.500,00 77,3

9.157,6104210 Denarne pomoči 12.000,0012.000,00 76,3
9.157,61411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 12.000,0012.000,00 76,3

790,0004211 Pogrebni stroški 2.187,212.500,00 36,1
790,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.187,212.500,00 36,1

15.689,4804212 Subvencije stanarin 19.000,0019.000,00 82,6
15.689,48411920 Subvencioniranje stanarin 19.000,0019.000,00 82,6

35.000,2220049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 35.005,8834.693,09 100,0

17.132,3404215 Rdeči križ 17.140,0017.140,00 100,0
4.094,00402099 Drugi splošni material in storitve 4.094,004.094,00 100,0

3.492,3441200072 SRED.ZA IZVEDBO SREČANJ STAREJ.OBČANOV 3.500,003.500,00 99,8

9.546,0041200076 SREDSTVA ZA PLAČE V OZ RK G.Radgona 9.546,009.546,00 100,0

10.002,0004216 Humanitarna društva in zavodi 10.000,0010.000,00 100,0
10.002,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000,0010.000,00 100,0

2.111,3304819 Varna hiša Pomurja - sofinanciranje 2.111,332.111,33 100,0
2.111,33402999 Drugi operativni odhodki 2.111,332.111,33 100,0

1.612,7904864 VITICA Zavod za pomoč družini na domu 1.612,791.300,00 100,0
1.612,79412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.612,791.300,00 100,0

1.027,7204865 MATERINSKI DOM 1.027,721.027,72 100,0
1.027,72412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.027,721.027,72 100,0

2.000,0004866 Svetovalni center za otroke,mladostnike in starše MARIBOR 2.000,002.000,00 100,0
2.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,002.000,00 100,0

1.114,0404867 DRUŠTVO MOZAIK-zavetišče za brezdomce Lemerje 1.114,041.114,04 100,0
1.114,04412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.114,041.114,04 100,0
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9.110,4922 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 9.200,009.200,00 99,0

9.110,492201 Servisiranje javnega dolga 9.200,009.200,00 99,0

9.110,4922019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 9.200,009.200,00 99,0

9.110,4904220 Obresti od kreditov 9.200,009.200,00 99,0
9.110,49403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 9.200,009.200,00 99,0

45.500,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 45.519,0055.500,00 100,0

45.500,002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 45.500,0045.500,00 100,0

45.500,0023029001 Rezerva občine 45.500,0045.500,00 100,0

45.500,0004225 Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč 45.500,0045.500,00 100,0
45.500,00409100 Proračunska rezerva 45.500,0045.500,00 100,0

0,002303 Splošna proračunska rezervacija 19,0010.000,00 0,0

0,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 19,0010.000,00 0,0

0,0004230 Tekoča proračunska rezervacija 19,0010.000,00 0,0
0,00409000 Splošna proračunska rezervacija 19,0010.000,00 0,0
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490 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT LJUTOMER 37.401,6052.313,0052.313,00 71,5

37.401,6006 LOKALNA SAMOUPRAVA 52.313,0052.313,00 71,5

37.401,600603 Dejavnost občinske uprave 52.313,0052.313,00 71,5

37.401,6006039001 Administracija občinske uprave 52.313,0052.313,00 71,5

37.401,6004888 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 52.313,0052.313,00 71,5
27.463,6041300300 SREDSTVA ZA PLAČE - MEDOBČ.INŠP. 34.660,0034.660,00 79,2

9.576,0341300301 SREDSTVA ZA MAT.STR. - I.+II.KLJUČ. 17.078,0017.078,00 56,1

361,97432000 Investicijski transferi občinam 575,00575,00 63,0
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500 KRAJEVNA SKUPNOST RADENCI 47.425,2555.490,0055.490,00 85,5

4.815,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.340,005.340,00 90,2

4.815,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 5.340,005.340,00 90,2

4.815,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 5.340,005.340,00 90,2

4.815,0005002 Tekoči odhodki za delovanje KS Radenci 5.340,005.340,00 90,2
189,61402009 Izdatki za reprezentanco 350,00350,00 54,2

204,57402099 Drugi splošni material in storitve 250,00250,00 81,8

328,97402206 Poštnina in kurirske storitve 250,00250,00 131,6

400,00402402 Stroški prevoza v državi 400,00400,00 100,0

1.632,32402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 2.000,002.000,00 81,6

5,61402931 Plačila bančnih storitev 30,0030,00 18,7

2.053,92402999 Drugi operativni odhodki 2.060,002.060,00 99,7

35.839,1713 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 36.000,0036.000,00 99,6

35.839,171302 Cestni promet in infrastruktura 36.000,0036.000,00 99,6

35.839,1713029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 36.000,0036.000,00 99,6

14.992,7605006 Vzdrževanje javnih poti 15.000,0015.000,00 100,0
14.992,76402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 15.000,0015.000,00 100,0

20.846,4105008 Vzdrževanje JP - urejanje propustov in izkopi jarkov 21.000,0021.000,00 99,3
20.846,41402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 21.000,0021.000,00 99,3
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6.771,0816 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 14.150,0014.150,00 47,9

6.771,081603 Komunalna dejavnost 14.150,0014.150,00 47,9

6.771,0816039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 14.150,0014.150,00 47,9

6.771,0805010 Stroški tekočega vzdrževanja pokopališča Radenci 8.150,008.150,00 83,1
959,58402200 Električna energija 1.800,001.800,00 53,3

165,68402203 Voda in komunalne storitve 300,00300,00 55,2

858,80402204 Odvoz smeti 700,00700,00 122,7

4.369,50402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 4.500,004.500,00 97,1

417,52402504 Zavarovalne premije za objekte 450,00450,00 92,8

0,00402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme 400,00400,00 0,0

0,0005012 Investicijsko vzdrževanje pokopališča Radenci 6.000,006.000,00 0,0
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 6.000,006.000,00 0,0
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600 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA 69.713,7194.289,0394.289,03 73,9

19.501,2206 LOKALNA SAMOUPRAVA 20.069,0320.069,03 97,2

19.501,220602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 20.069,0320.069,03 97,2

19.501,2206029001 Delovanje ožjih delov občin 20.069,0320.069,03 97,2

7.174,1906001 Tekoči odhodki za delovanje KS Kapela 7.742,007.742,00 92,7
274,90402009 Izdatki za reprezentanco 300,00300,00 91,6

1.174,55402099 Drugi splošni material in storitve 1.200,001.200,00 97,9

251,11402200 Električna energija 300,00300,00 83,7

978,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.000,001.000,00 97,8

174,10402203 Voda in komunalne storitve 150,00150,00 116,1

141,32402205 Telefon, faks, elektronska pošta 622,00622,00 22,7

842,72402206 Poštnina in kurirske storitve 650,00650,00 129,7

0,00402402 Stroški prevoza v državi 350,00350,00 0,0

1.275,20402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.080,001.080,00 118,1

8,37402931 Plačila bančnih storitev 30,0030,00 27,9

2.053,92402999 Drugi operativni odhodki 2.060,002.060,00 99,7

12.327,0306013 Namenska sredstva Vodovodnega odbora Kapela za nadgradnjo VG doma 12.327,0312.327,03 100,0
12.327,03412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.327,0312.327,03 100,0

30.435,9413 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 31.000,0031.000,00 98,2

30.435,941302 Cestni promet in infrastruktura 31.000,0031.000,00 98,2

30.435,9413029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 31.000,0031.000,00 98,2

15.519,4506006 Vzdrževanje JP-gramoziranje,grederiranje,prevoz gramoza 16.000,0016.000,00 97,0
15.519,45402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 16.000,0016.000,00 97,0

14.916,4906008 Vzdrževanje odvodnikov, propustov in drenažnega sistema 15.000,0015.000,00 99,4
14.916,49402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 15.000,0015.000,00 99,4
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600 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA

Proračun

2018

Velj.

proračun

2018

Realizacija

2018

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

Indeks

19.776,5516 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 43.220,0043.220,00 45,8

19.776,551603 Komunalna dejavnost 43.220,0043.220,00 45,8

19.776,5516039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 43.220,0043.220,00 45,8

15.937,7506010 Stroški tekočega vzdrževanja pokopališča na Kapeli 17.220,0017.220,00 92,6
0,00402001 Čistilni material in storitve 100,00100,00 0,0

430,31402200 Električna energija 620,00620,00 69,4

336,23402203 Voda in komunalne storitve 500,00500,00 67,3

6.806,85402204 Odvoz smeti 6.000,006.000,00 113,5

8.202,96402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 9.000,009.000,00 91,1

161,40402504 Zavarovalne premije za objekte 300,00300,00 53,8

0,00402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme 700,00700,00 0,0

3.838,8006011 Stroški investicijskega vzdrževanja pokopališča in vežice 26.000,0026.000,00 14,8
3.838,80420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 26.000,0026.000,00 14,8

Stran: 32 od 33



C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

400 - OBČINSKA UPRAVA

Proračun

2018

Velj.

proračun

2018

Realizacija

2018

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

Indeks

400 OBČINSKA UPRAVA 175.091,03176.000,00176.000,00 99,5

175.091,0322 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 176.000,00176.000,00 99,5

175.091,032201 Servisiranje javnega dolga 176.000,00176.000,00 99,5

175.091,0322019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 176.000,00176.000,00 99,5

175.091,0304223 Odplačilo kreditov bankam 176.000,00176.000,00 99,5
175.091,03550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 176.000,00176.000,00 99,5

Stran: 33 od 33



- Priloga III.  
REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2018 
  



OBČINA RADENCI
RADGONSKA CESTA 9
9252 RADENCI

Datum 01.04.2019
ZAKLJUČNI RAČUN 2018 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Kriteriji:
Proračunski uporabnik (PU)
Programska klasifikacija (PK)
Načrt razvojnih programov (NRP)
         Vir financiranja NRP (NRP Vir)

Stran 1

POJASNILO:  pri 400/04/OB100-11-002 (prvi zapis) ne bi smelo biti knjiženo na NRP. Odhodek je brez NRP.

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realizacija:
2018

1 2 3
Opis

Indeks 3:2

4

v EUR

400 OBČINSKA UPRAVA -2.651.308,96 -2.651.989,96 -1.011.127,37 38,13

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0,00 0,00 -2.989,00 -

OB100-11-0002 INVESTICIJSKI TRANSFERI V JZTIŠ 0,00 0,00 -2.989,00 -

PV00 Lastna sredstva 0,00 0,00 -2.989,00 -

06 LOKALNA SAMOUPRAVA -155.000,00 -155.681,00 -154.401,95 99,18

OB100-09-0001 NAKUP OPREME V UPRAVI -30.000,00 -30.000,00 -28.721,90 95,74

PV00 Lastna sredstva -30.000,00 -30.000,00 -28.721,90 95,74

OB100-17-0014 NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV IN OPREME -125.000,00 -125.681,00 -125.680,05 100,00

PV00 Lastna sredstva -125.000,00 -125.681,00 -125.680,05 100,00

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH -72.285,00 -72.285,00 -66.953,04 92,62

OB100-09-0003 OPREMA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE -2.500,00 -2.500,00 -2.352,04 94,08

PV00 Lastna sredstva -2.500,00 -2.500,00 -2.352,04 94,08

OB100-09-0004 POŽARNA TAKSA -8.785,00 -8.785,00 -9.601,00 109,29

PV01 Transfer iz državnega proračuna -8.785,00 -8.785,00 -9.601,00 109,29

OB100-09-0005 SOFINANCIRANJ UREDITVE GASILSKIH DOMOV -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 100,00

PV00 Lastna sredstva -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 100,00

OB100-09-0006 NAKUP GASILSKE OPREME ZA DRUŠTVA -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 100,00

PV00 Lastna sredstva -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 100,00



Datum 01.04.2019
ZAKLJUČNI RAČUN 2018 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV Stran 2

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realizacija:
2018

1 2 3
Opis

Indeks 3:2

4

v EUR

OB100-10-0020 PROSTORI ZA RADIOAMATERE -6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00

PV00 Lastna sredstva -6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO -36.300,00 -36.300,00 -15.924,53 43,87

OB100-09-0007 KMETIJSKI PROGRAM-subvencije -18.000,00 -18.000,00 -15.924,53 88,47

PV00 Lastna sredstva -18.000,00 -18.000,00 -15.924,53 88,47

OB100-18-0016 KOMASACIJE - OBMOČJE ŠRATOVCI -18.300,00 -18.300,00 0,00 0,00

PV00 Lastna sredstva -18.300,00 -18.300,00 0,00 0,00

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE -755.844,53 -755.844,53 -320.915,92 42,46

OB100-11-0026 KOMUNALNO OPREMLJANJE PARCEL PRI GD RAD. BOR. -150.000,00 -150.000,00 -8.991,40 5,99

PV00 Lastna sredstva -150.000,00 -150.000,00 -8.991,40 5,99

OB100-12-0007 ODPR.ŠIR.OMREŽJE ELEK.KOMUNIKACIJ-sive lise -27.100,00 -27.100,00 -27.302,70 100,75

PV00 Lastna sredstva -27.100,00 -27.100,00 -27.302,70 100,75

OB100-15-0006 UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE "KAPELA-RADENCI" -1.679,24 -1.679,24 -1.679,24 100,00

PV00 Lastna sredstva -1.679,24 -1.679,24 -1.679,24 100,00

OB100-15-0014 JAVNA RAZSVETLJAVA - OBNOVE -15.201,18 -15.201,18 -15.201,18 100,00

PV00 Lastna sredstva -15.201,18 -15.201,18 -15.201,18 100,00

OB100-17-0004 NADSTREŠKI NA AVT.POSTAJALIŠČIH IN POSTAJALIŠČA -29.385,00 -29.385,00 -28.103,59 95,64

PV00 Lastna sredstva -29.385,00 -29.385,00 -28.103,59 95,64

OB100-17-0005 PARKIRIŠČE ob želez.progi -4.620,00 -4.620,00 0,00 0,00

PV00 Lastna sredstva -4.620,00 -4.620,00 0,00 0,00

OB100-17-0009 Ureditev krožišča v Radencih -154.829,11 -154.829,11 -114.817,99 74,16

PV00 Lastna sredstva -72.768,11 -72.768,11 -32.756,99 45,02

PV01 Transfer iz državnega proračuna -82.061,00 -82.061,00 -82.061,00 100,00

OB100-18-0004 UREDITEV STANOVANJSKE SOSESKE RADENCI - VAS KOT OBMOČJE PRIJAZNEGA PROMETA 1.faza -308.030,00 -308.030,00 -73.566,33 23,88

PV00 Lastna sredstva -154.910,00 -154.910,00 -38.024,26 24,55

PV01 Transfer iz državnega proračuna -153.120,00 -153.120,00 -35.542,07 23,21



Datum 01.04.2019
ZAKLJUČNI RAČUN 2018 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV Stran 3

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realizacija:
2018

1 2 3
Opis

Indeks 3:2

4

v EUR

OB100-18-0012 JAVNA RAZSVETLJAVA - PARIČJAK RADENCI -19.000,00 -19.000,00 -12.576,05 66,19

PV00 Lastna sredstva -19.000,00 -19.000,00 -12.576,05 66,19

OB100-18-0017 Cesta JP 844231 Janž.Vrh(Ostan) -46.000,00 -46.000,00 -38.677,44 84,08

PV00 Lastna sredstva -46.000,00 -46.000,00 -38.677,44 84,08

14 GOSPODARSTVO -11.531,25 -11.531,25 -10.199,33 88,45

OB100-11-0002 INVESTICIJSKI TRANSFERI V JZTIŠ -10.100,00 -10.100,00 -9.947,73 98,49

PV00 Lastna sredstva -10.100,00 -10.100,00 -9.947,73 98,49

OB100-18-0001 PREHISTORY ADVENTURE  "OD KAMNA DO ŽELEZA" SI-HR -1.431,25 -1.431,25 -251,60 17,58

PV00 Lastna sredstva -1.431,25 -1.431,25 -251,60 17,58

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE -509.514,02 -509.514,02 -73.398,73 14,41

OB100-11-0004 PRIPRAVA TEHNIČNE DOK. (RAZPISI RS IN EU,DRUGI RAZPISI) -30.000,00 -30.000,00 -25.171,22 83,90

PV00 Lastna sredstva -30.000,00 -30.000,00 -25.171,22 83,90

OB100-14-0003 KANALIZ.SISTEM-INVESTIC.VZDRŽ.(iz omrežnine) -75.000,00 -75.000,00 -16.920,49 22,56

PV00 Lastna sredstva -75.000,00 -75.000,00 -16.920,49 22,56

OB100-14-0004 KANALIZ.SISTEM-BORAČEVA-JANŽ.V.-MELANJ.V. -17.442,10 -17.442,10 -17.202,10 98,62

PV00 Lastna sredstva -17.442,10 -17.442,10 -17.202,10 98,62

OB100-15-0012 MREŽA POSTAJALIŠČ ZA AVTODOME (MPZA) -1.500,00 -1.500,00 -1.483,00 98,87

PV00 Lastna sredstva -1.500,00 -1.500,00 -1.483,00 98,87

OB100-17-0002 ELEKTRIČNA POLNILNA POSTAJA -7.474,31 -7.474,31 -7.474,31 100,00

PV00 Lastna sredstva -4.481,31 -4.481,31 -4.481,31 100,00

PV01 Transfer iz državnega proračuna -2.993,00 -2.993,00 -2.993,00 100,00

OB100-18-0002 Projekt JEM LOKALNO 2 -5.147,61 -5.147,61 -5.147,61 100,00

PV00 Lastna sredstva -1.461,62 -1.461,62 -1.461,62 100,00

PV01 Transfer iz državnega proračuna -3.685,99 -3.685,99 -3.685,99 100,00

OB100-18-0003 KANALIZACIJA - ČRPALIŠČE PARIČJAK -11.950,00 -11.950,00 0,00 0,00

PV00 Lastna sredstva -11.950,00 -11.950,00 0,00 0,00



Datum 01.04.2019
ZAKLJUČNI RAČUN 2018 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV Stran 4

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realizacija:
2018

1 2 3
Opis

Indeks 3:2

4

v EUR

OB100-18-0007 HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE NA OBSTOJEČEM KANAL.OMREŽJU -360.000,00 -360.000,00 0,00 0,00

PV00 Lastna sredstva -360.000,00 -360.000,00 0,00 0,00

OB100-18-0015 ČISTILNA NAPRAVA RADENCI 2019-2020 -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00

PV00 Lastna sredstva -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST -897.306,18 -897.306,18 -218.621,49 24,36

OB100-09-0018 OBČINSKI PROSTORSKI AKTI - OPN -33.000,00 -33.000,00 -2.196,00 6,65

PV00 Lastna sredstva -33.000,00 -33.000,00 -2.196,00 6,65

OB100-09-0019 VODOVODNI SISTEM C - KOHEZIJA -11.421,67 -11.421,67 -11.421,67 100,00

PV00 Lastna sredstva -11.421,67 -11.421,67 -11.421,67 100,00

OB100-09-0020 VODOVODNI SISTEM C-  do predaje v upravljanje -84.178,75 -84.178,75 -99.230,92 117,88

PV00 Lastna sredstva -84.178,75 -84.178,75 -99.230,92 117,88

OB100-14-0014 VODOVOD.SISTEM  -  INV.VZDRŽ.(iz omrežnine) -101.487,00 -101.487,00 -58.870,84 58,01

PV00 Lastna sredstva -101.487,00 -101.487,00 -58.870,84 58,01

OB100-15-0001 STANOVANJA - investicijsko vzdrževanje -25.000,00 -25.000,00 -10.343,60 41,37

PV00 Lastna sredstva -25.000,00 -25.000,00 -10.343,60 41,37

OB100-15-0002 NAKUPI ZEMLJIŠČ-CESTE,ostalo -38.000,00 -38.000,00 -32.339,70 85,10

PV00 Lastna sredstva -38.000,00 -38.000,00 -32.339,70 85,10

OB100-18-0010 ŠC SLATINA - TRIBUNE-ZASENČENJE -4.218,76 -4.218,76 -4.218,76 100,00

PV00 Lastna sredstva -4.218,76 -4.218,76 -4.218,76 100,00

OB100-18-0011 IGRIŠČE ZA MALI NOGOMET NA ŠRC SLATINA -131.000,00 -131.000,00 0,00 0,00

PV00 Lastna sredstva -131.000,00 -131.000,00 0,00 0,00

OB100-18-0013 VODOVODNI JAŠKI - OBNOVA -35.000,00 -35.000,00 0,00 0,00

PV00 Lastna sredstva -35.000,00 -35.000,00 0,00 0,00

OB100-18-0014 VODOVODNO OMREŽJE - OBNOVA(Kidričevo naselje od Vikend-Panonska,Kidrič.bnas.med bloki) -434.000,00 -434.000,00 0,00 0,00

PV00 Lastna sredstva -434.000,00 -434.000,00 0,00 0,00

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO -4.514,00 -4.514,00 -3.287,90 72,84



Datum 01.04.2019
ZAKLJUČNI RAČUN 2018 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV Stran 5

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realizacija:
2018

1 2 3
Opis

Indeks 3:2

4

v EUR

OB100-09-0025 INV.ZD GORNJA RADGONA-CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA -4.514,00 -4.514,00 -3.287,90 72,84

PV00 Lastna sredstva -4.514,00 -4.514,00 -1.424,52 31,56

PV01 Transfer iz državnega proračuna 0,00 0,00 -1.863,38 -

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE -125.704,98 -125.704,98 -63.562,19 50,56

OB100-09-0026 KNJIŽNICA GORNJA RADGONA -14.704,98 -14.704,98 -13.562,19 92,23

PV00 Lastna sredstva -14.704,98 -14.704,98 -13.562,19 92,23

OB100-17-0010 ŠPORTNA DVORANA KAPELA -61.000,00 -61.000,00 0,00 0,00

PV00 Lastna sredstva -61.000,00 -61.000,00 0,00 0,00

OB100-18-0018 Obnova cerkve Sv.Cirila in Metoda v Radencih -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 100,00

PV00 Lastna sredstva -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 100,00

19 IZOBRAŽEVANJE -83.309,00 -83.309,00 -80.873,29 97,08

OB100-09-0031 OŠ RADENCI - INVES.VZDRŽ. in OPREMA -29.400,00 -29.400,00 -28.691,79 97,59

PV00 Lastna sredstva -29.400,00 -29.400,00 -28.691,79 97,59

OB100-09-0032 OŠ KAPELA-  INVES.VZDRŽ. in OPREMA -45.000,00 -45.000,00 -43.349,65 96,33

PV00 Lastna sredstva -45.000,00 -45.000,00 -43.349,65 96,33

OB100-09-0035 GLASB.ŠOLA G.RADGONA- INV. VZDRŽEVANJE IN OPREMA -2.909,00 -2.909,00 -2.832,00 97,35

PV00 Lastna sredstva -2.909,00 -2.909,00 -2.832,00 97,35

OB100-10-0015 OPREMA V ENOTAH VRTCA RADENCI -6.000,00 -6.000,00 -5.999,85 100,00

PV00 Lastna sredstva -6.000,00 -6.000,00 -5.999,85 100,00

490 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT LJUTOMER -575,00 -575,00 -361,97 62,95

06 LOKALNA SAMOUPRAVA -575,00 -575,00 -361,97 62,95

OB100-10-0027 SKUPNI MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT -575,00 -575,00 -361,97 62,95

PV00 Lastna sredstva -575,00 -575,00 -361,97 62,95

500 KRAJEVNA SKUPNOST RADENCI -6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST -6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00

OB100-09-0036 INVESTICIJE NA POKOPALIŠČU RADENCI -6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00



Datum 01.04.2019
ZAKLJUČNI RAČUN 2018 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV Stran 6

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realizacija:
2018

1 2 3
Opis

Indeks 3:2

4

v EUR

PV00 Lastna sredstva -6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00

600 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA -26.000,00 -26.000,00 -3.838,80 14,76

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST -26.000,00 -26.000,00 -3.838,80 14,76

OB100-09-0037 INVESTICIJE NA POKOPALIŠČU KAPELA -26.000,00 -26.000,00 -3.838,80 14,76

PV00 Lastna sredstva -26.000,00 -26.000,00 -3.838,80 14,76

-2.683.883,96 -2.684.564,96 -1.015.328,14 37,82



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. 

  

V skladu z določilom 140. člena Ustave Republike Slovenije spadajo v pristojnost občine 

lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in zadevajo samo prebivalce občine. 

Država lahko z zakonom prenese na občine opravljanje posameznih nalog iz državne 

pristojnosti, če za to zagotovi tudi potrebna sredstva.  

 

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. Občina za zadovoljevanje potreb 

svojih občanov opravlja zlasti naslednje naloge: 

- upravlja občinsko premoženje; 

- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge 

s področja gostinstva, turizma in kmetijstva; 

- načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov 

v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi 

zemljišči; 

- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega 

sklada stanovanj; 

- v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe; 

- pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka 

in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele; 

- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in 

odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja; 

- ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte; 

- ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za 

kvaliteto življenja njenih prebivalcev; 

- pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in 

drugo dejavnost na svojem območju; 

- pospešuje razvoj športa in rekreacije; 

- pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih 

programov, zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z 

zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju; 

- gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne 

površine v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega 

redarstva; 

- opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami; 

- organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini; 

- skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč; 

- organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč; 



- lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali 

obletnicah občanov; 

- organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe; 

- določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in 

opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, 

s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno; 

- sprejema statut občine in druge splošne akte; 

- organizira občinsko upravo; 

- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 

 

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.  SPLOŠNI DEL 
 

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 30.09.2018, 5.210 

prebivalcev.  

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.   

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 je opravljal funkcijo nepoklicno do 20.12.2018, od tega 

datuma dalje je župan Roman Leljak.  

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 bil do 20.12.2018 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 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.  

 

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. 

 

1.2.2 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 2018 zaposlenih skupaj 9,75 javnih 

uslužbencev, od tega 6 uradniških delovnih mest, 3 strokovno tehnična delovna mesta   in v 

deležu 0,75 še javna uslužbenka na strokovno tehničnem delovnem mestu (30 urni 

delavnik)..  

 

Župan in podžupan sta opravljala svoji funkciji neprofesionalno.   

 

Skozi celo leto se je izvajalo funkcionalno izobraževanje zaposlenih preko seminarjev s 

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

posameznih delovnih področjih, predvsem v okviru organizacije Skupnosti občin Slovenije in 

Združenja občin Slovenije.  

 

Opravljanje delovne oz. obvezne prakse je bilo omogočeno dvema študentkama. Na 

občinski upravi Občine Radenci praviloma omogočimo opravljanje delovne oz. obvezne 

prakse vseh dijakom in študentom, ki dajo vlogo za opravljanje prakse. 

 

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. 

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


 

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. 

 

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. 

 

 
 

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. 

 

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. Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki 

posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati 

turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali 

najpozneje zadnji dan prenočevanja. 

 

Turistično takso morajo pobirati in odvajati za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne 

zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje. Če je turist oproščen plačila celotne ali dela 



le-te, mora biti vpisan razlog oprostitve v evidenci, ki se vodi v skladu s predpisi, ki urejajo 

prijavo prebivališča. 

 

Pobrano turistično takso morajo lastniki nastanitvenih obratov nakazati na poseben račun 

občine do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.  

 

Višino turistične takse določa občina v razponu od 3 do 11 točk. Znesek turistične takse se 

izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke. Vrednost točke turistične 

takse znaša 0,115 EUR. Vlada Republike Slovenije lahko enkrat letno na podlagi gibanja cen 

življenjskih potrebščin uskladi vrednost točke. Vrednost točke se določa najkasneje v 

mesecu aprilu za prihodnje koledarsko leto. 

 

Plačila turistične takse so oproščeni: 

 

 otroci do 7. leta starosti, 

 osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih, 

 osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je 

razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma 

telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne 

komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske 

izkaznice invalidske organizacije, 

 otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje 

in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 

 učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-

izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge 

vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih 

aktivnosti, 

 dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih, 

 osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 

30 dni, 

 tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila 

turistične takse, 

 člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske 

izkaznice. 

 

Turistično takso v višini 50% plačujejo: 

 

 osebe od 7. do 18. leta starosti, 

 turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih 

prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF, 

 turisti v kampih. 

 

Občina lahko s svojim predpisom dodatno določi osebe, ki so v celoti ali delno oproščene 

plačila turistične takse. 

 

NASTANITVENI OBJEKTI V OBČINI RADENCI: 

 A.M.C. Mohor 

 Apartmaji AD 

 Apartmaji Vila Anna 

 Prenočišča Kuplen 

 Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci 

 Zdravilišče Radenci 

 Mobilna hiška Lenka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 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. 

 

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.  

 

Za določitev subvencionirane najemnine se pri izračunavanju višine neprofitne najemnine 

upošteva dejanska površina stanovanja, ki jo najemnik zaseda. Upošteva se do velikosti 

primerne površine, glede na število oseb po pravilniku iz 87. člena Stanovanjskega zakona. 

V primeru, če lastnik stanovanja zaračunava nižjo najemnino kot bi jo lahko, se subvencija 

izračunava od nižje najemnine. Znesek subvencije se obračunava od najemnine brez vpliva 

rente. 

  

Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik 

 v neprofitnem stanovanju, 

 v bivalni enoti (namenjena začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno 

ogroženih oseb), 

 v namenskem najemnem stanovanju (stanovanja za starejše, oskrbovana 

stanovanja, stanovanja za invalide,...), 

 v tržnem stanovanju, 

 v hišniškem stanovanju. 

 

Meja dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do subvencije najemnine je ugotovljeni 

dohodek najemnika in oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ki ne presega višine 

njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30 % ugotovljenega dohodka in za znesek 

neprofitne najemnine, ali za znesek priznane neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških 

stanovanjih. 

  

Pri določanju višine subvencije najemnine se upošteva mesečna najemnina brez vpliva 

lokacije. Upošteva se dejanska velikost stanovanja, vendar ne večja kot znaša primerna 

velikost glede na število oseb po pravilniku za dodeljevanje subvencionirane najemnine. 

Najemniku stanovanja, ki je upravičen do subvencionirane najemnine, se subvencija določi 

v višini razlike med neprofitno najemnino in ugotovljenim dohodkom, zmanjšanim za 

minimalni dohodek in za 30 % ugotovljenega dohodka. Subvencija se določi največ v višini 

80 % neprofitne najemnine. 

  



Subvencija se dodeli naslednji mesec po vložitvi vloge za dodelitev subvencije. Dodeli se za 

dobo enega leta, v primeru najemne pogodbe sklenjene za krajši čas, pa se dodeli za čas, 

do izteka najemne pogodbe. 

 

 Subvencija neprofitne najemnine: lahko znaša največ 80 % neprofitne najemnine. 

Najemnik plača znižano najemnino, subvencionirani del pa se nakaže neposredno 

lastniku stanovanja.  

 

 Subvencija tržne najemnine: je dodeljena najemnikom tržnih stanovanj, ki 

izpolnjujejo dohodkovni cenzus za pridobitev neprofitnega najemniškega stanovanja 

in so se prijavili na javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v občini 

stalnega bivališča, razen, če razpisa v občini ni bilo že več kot eno leto. Najemnik je 

upravičen do subvencije, subvencija se nakaže direktno lastniku najemnega 

stanovanja.  

 

 Subvencija  tržne najemnine je mesečni znesek, ki predstavlja razliko med priznano 

tržno najemnino in priznano neprofitno najemnino. Pri izračunu priznane tržne 

najemnine se upošteva najvišja tržna najemnina za kvadratni meter stanovanjske 

površine po statističnih regijah (12 regij – od 4 evrov za m2 do največ 7 evrov za 

m2). Če pa je dejanska tržna najemnina nižja od priznane tržne najemnine, se 

upošteva dejanska najemnina. 

 

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

občan Občine Radenci. O vlogi za subvencijo odloča Center za socialno delo. Občina 

subvencionira najemnine od leta 2013 (sprememba zakonodaje)  

 
Subvencija najemnin 
 

SUBVENCIJA NAJEMNINE  

(ZA NEPROFITNA IN TRŽNA 

STANOVANJA) 

% v primerjavi s 

pror. pret. leta 

(+,-) 

2013 7.400,72 EUR  

2014 12.479,95 EUR +   77%      

2015 15.150,62 EUR +   22% 

2016 12.232,51 EUR -    19% 

2017 19.350,11 EUR +   58% 

2018 16.267,71 EUR  -   16% 

 

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, v letu 2011 1.198,08 

EUR, v letu 2012 2.040,88 EUR, v letu 2013 1.839,90 EUR, v letu 2014 2.024,00 EUR, v 

letu 2015 v višini 3.583,28 EUR,v letu 2016 3.992,51 EUR in v letu 2017 3.185,36 EUR. 

 

Upravna taksa plača za izdajo  

• odločbe o odmeri komunalnega prispevka (22,60 EUR), 

• potrdilo o namenski rabi (22,70 EUR), 

• lokacijske informacije (22,70 EUR), 

• soglasja za podaljšanje rednega obratovalnega časa gostinskega lokala (22,60 EUR), 

• vložitev pritožbe (18,10 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.  



 

Obvezno zdravstveno zavarovanje nam dokler smo zaposleni, plačuje podjetje. Ko pa nam 

delovno razmerje preneha, si ga moramo urediti sami. Obstajajo različne možnosti kje in 

kako to storimo. 

 Brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu za zaposlovanje: V času od prijave 

na Zavodu za zaposlovanje pa do izdaje odločbe o priznanju pravice do denarne 

pomoči, si brezposelna oseba obvezno zdravstveno zavarovanje ureja sama, in sicer 

na enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ko brezposelna oseba 

prejme odločbo o priznanju pravice do denarnega nadomestila, se na enoti Zavoda 

za zdravstveno zavarovanje odjavi iz zavarovanja po začasnem statusu in uveljavi 

morebitno vračilo vplačanega zneska.  Prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje za 

brezposelno osebo izvede Zavod za zaposlovanje z dnem, ko ji je z odločbo priznal 

pravico do denarnega prejemka, odjavo pa z iztekom, prenehanjem oz. mirovanjem 

te pravice. Prejemnik denarnega nadomestila lahko po sebi zavaruje tudi družinske 

člane. 

 Brezposelna oseba s stalnim prebivališčem v RS, ki ni prejemnik denarnega 

nadomestila in nima drugega statusa, ima pa kakršenkoli drug prihodek: ta lahko 

uredi obvezno zdravstveno zavarovanje kot samostojni zavezanec za prispevek pri 

enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje. 

 Brezposelna oseba, s stalnim prebivališčem v RS, ki ni prejemnik denarnega 

nadomestila in nima lastnih dohodkov ali oseb, ki so jo dolžne preživljati: ta lahko 

uveljavi pravico do ureditve obveznega zdravstvenega zavarovanja zase in za 

svoje družinske člane pri občini, v kateri živi. 

 Brezposelna oseba, ki živi s partnerjem, lahko sebe ter druge družinske člane 

obvezno zavaruje prek zakonca oz. izven zakonskega partnerja, ki že ima urejeno 

zdravstveno zavarovanje. Zavezanec za urejanje zavarovanja  (prijavo, sporočanje 

sprememb med zavarovanjem in odjavo)  družinskega člana je od 1. junija 2013 

nosilec zavarovanja, to je zavarovanec, po katerem bo (je) družinski član zavarovan. 

 
Število zavarovanih oseb po mesecih 

Mesec Število zavarovanih, po mesecih 

v letu 2018 

Znesek – plačilo zavarovanja 

2018 v EUR 

Januar 95 3.606,40 

Februar 121 3.924,03 

Marec 113 3.664,59 

April 121 3.924,03 

Maj 119 3.859,17 

Junij 106 3.437,58 

Julij 103 3.340,29 

Avgust 94 3.048,42 

September 104 3.372,72 

Oktober 102 3.307,86 

November 96 3.113,28 

December 93 3.015,99 

SKUPAJ 1267 41.614,36 

VIR: arhiv Občine Radenci 

 

2.8. Vrtec 

 

Znižano plačilo vrtca lahko po Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list 

RS, št. 62/10, 40/2011)uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni 

vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada 

pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, 

podeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na 

priznanje pravice. Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na 

osebo. 

 



Tabela 12: Plačilo staršev v odstotku od cene programa za vloge, vložene v letu 2018 (podlaga za  
izračun je povprečna plača za leto 2017): 

Dohodkovni 

razred 

Povprečni mesečni dohodek na osebo 

(v % od neto povprečne plače za leto 
2015) 

Plačilo staršev 

(v % od cene programa) 

1 do 18 % 

(do 182,38 EUR) 

oproščeni plačila 

2 nad 18 % do 30 % 

(nad 182,38 do 303,97 EUR) 

10% 

3 nad 30 % do 36 % 

(nad 303,97 do 364,76 EUR) 

20% 

4 nad 36 % do 42 % 

(nad 364,76 do 425,65 EUR) 

30% 

5 nad 42 % do 53 % 

(nad 425,65 do 537,07 EUR) 

35% 

6 nad 53 % do 64 % 

(nad 537,07 do 648,57 EUR) 

43% 

7 nad 64 % do 82 % 

(nad 648,57 do 830,85 EUR) 

53% 

8 nad 82 % do 99 % 

(nad 830,85 do 1003,10 EUR) 

66% 

9 nad 99 % 

(nad 1003,10 EUR) 

77% 

Vir: RS eUPRAVA 
 

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih 

financ za drugega otroka plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot 

znižano plačila vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca. Z 

odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o 

oprostitvi plačila vrtca za tretjega in vsakega naslednjega otroka. Če se tretji ali vsak 

naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, center o tem odloči s posebno odločbo. 

 

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

dohodkovnega razreda po lestvici.  

 

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, 

v katerega je vključen otrok 

 

Plačila vrtca so v celoti oproščeni 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 

 

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja 

pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega 

gradiva (v nadaljnjem besedilu: dokument), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z 

drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. 

 

Arhivsko gradivo, ki ga hrani v okviru javne arhivske službe pristojni arhiv ali se hrani v 

lastni hrambi v skladu z zakonom, ki ureja arhive, ni informacija javnega značaja po tem 

zakonu. Za dostop do arhivskega gradiva iz prejšnjega stavka se uporabljajo določbe 

zakona, ki ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhive, za ponovno 

uporabo tega gradiva pa določbe tega zakona. 

Ponovna uporaba informacij javnega značaja pomeni uporabo s strani fizičnih oseb ali 

pravnih oseb za pridobitne ali nepridobitne namene razen za prvotni namen v okviru javne 

naloge, zaradi katerega so bili dokumenti izdelani. Uporaba informacij za izvajanje javnih 

nalog v organu ali izmenjava informacij med organi za izvajanje javnih nalog se ne šteje za 

ponovno uporabo informacij. 

 



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. 

 

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.  

Zaradi nedelovanja skupnega vodovodnega sistema 8 občin (»krak C«) se skupno 

upravljanje, kot je bilo predvideno z odobreno vlogo,  ne izvaja. Prav tako direktor 

JPP ni želel podpisati s strani občine že podpisano pogodbo o prenosu infrastrukture 

občine Radenci v upravljanje JPP. Zaradi škode, ki posledično nastaja za občine, je 7 

županov (občin Razkrižje, Veržej, Križevci pri Ljutomeru, Apače, Sveti Jurij ob 

Ščavnici, Gornja Radgona, Radenci) sklenilo, da vložijo kazenski postopek zoper 

občino Ljutomer. 

- 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.  

Koncesijska pogodba za izvajanje storitev urejanja javnih in drugih zelenih površin v 

Občini Radenci, št. 35403-0004/2014-35, je bila podpisana 31.12.2015. Koncesija je 

sklenjena za 15 let. 

- 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). 

 

 

 



2.12. Novorojenčki in izjemne denarne pomoči 

 

Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, 

št. 4/2009, 32/14) – EDP in pomoč ob rojstvu otroka. 

V letu 2018  je bilo dodeljenih 38 denarnih nagrad ob rojstvu otroka v višini 200. Starši 

novorojencev prejmejo, poleg denarne nagrade, še voščilnico in knjižico za otroka.  

EDP se dodeljujejo na podlagi veljavnega pravilnika in znašajo od 150 do 200 EUR za 

najnujnejše namene preživetja, izjemoma pa tudi več - v primeru izrednih razmer (pr. 

požar, plaz, poplava, dolgotrajna in težja bolezen, invalidnost …). 

 

2.13. Financiranje socialno varstvene dejavnosti iz proračuna občine 

 

Iz proračuna občine se financirajo: 

- pravice družinskega pomočnika 

- pomoč družini na domu, najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, 

za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila; 

- stroški storitev v zavodih za ostarele (institucionalno varstvo), kadar je upravičenec 

oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila; 

- javni socialnovarstveni programi, razvojni in dopolnilni socialnovarstveni programi, 

pomembni za občino in sodelovanje z nevladnimi organizacijami. 

 

Sredstva za financiranje pravic in prispevkov oziroma storitev in pomoči iz prejšnjega 

odstavka se financirajo iz proračuna občine, na območju katere ima upravičenec storitev in 

pomoči prijavljeno stalno prebivališče. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se stroški storitve socialno varstvene dejavnosti v 

zavodih v primeru prijave stalnega prebivališča na naslovu socialno varstvenega zavoda  

financirajo iz proračuna občine, v kateri je imel upravičenec prijavljeno stalno prebivališče 

pred prijavo stalnega prebivališča na naslovu zavoda.  

 

I . Družinski pomočnik 

 

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004,  ima pomembno vlogo predvsem 

pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Namenjen je predvsem tistim invalidnim 

osebam, ki menijo, da jim institucije ne nudijo zadostne intimnosti, individualnosti, 

solidarnosti, osebne komunikacije, domačnosti in topline. Zato se iščejo nove oblike skrbi za 

invalidne osebe. Tem invalidnim osebam je namenjena ta nova oblika oskrbe. 

 

Institut družinskega pomočnika prinaša spremembo v razumevanje skrbi za invalidno osebo 

v tej obliki, da to ni problem posameznih družinskih članov in specializiranih institucij, 

ampak postaja stvar celotnega sistema skrbi zanje. Osnova pravice do izbire družinskega 

pomočnika je torej družbena skrb za invalidne osebe v domačem okolju.   

 

Kdo ima pravico do izbire družinskega pomočnika? 

  

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu (18.a člen) ima pravico do izbire družinskega 

pomočnika invalidna oseba: 

 za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od 

staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni 

dohodek 

 ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb 

(Uradni list SRS, št. 41/1983) in potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih 

življenjskih potreb ali 

 za katero komisija za priznanje pravice do izbire družinskega pomočnika ugotovi, da 

gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju 

vseh osnovnih življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje 

pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. 

Družinski pomočnik ima skladno z določbo 18.i člena Zakona o socialnem varstvu pravico 

do:  

 delnega plačila za izgubljeni dohodek oziroma 



 do sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek, če poleg opravljanja nalog 

družinskega pomočnika ostaja v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od 

polnega 

 skladno z določbami 44. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

socialnem varstvu (ZSV-B) je družinski pomočnik (do ureditve pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja družinskega pomočnika, njegovega zdravstvenega 

zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti ter zavarovanja za starševsko 

varstvo s predpisi, ki urejajo ta zavarovanja, in ureditve plačila prispevkov za ta 

zavarovanja s predpisi, ki določajo stopnje prispevkov za socialno varnost) obvezno 

pokojninsko zavarovan, zavarovan za primer brezposelnosti in za starševsko 

varstvo. 

 

Financiranje družinskega pomočnika s strani občin: 

 Sistem financiranja družinskega pomočnika s strani občin je oblikovan v luči čim 

večje preglednosti porabe sredstev. Del sredstev se tako zagotovi tudi iz naslova 

dodatka za tujo nego in pomoč oziroma dodatka za pomoč in postrežbo. 

 Občina od bruto zneska za pravice družinskega pomočnika plača vse potrebne 

prispevke in družinskemu pomočniku nakaže neto znesek, vendar pa morajo 

invalidne osebe in njeni zavezanci za preživljanje občini povrniti del sredstev, ki jih 

je ta namenila za pravice družinskega pomočnika, skladno z njihovo plačilno 

sposobnostjo. 

 

V letu 2018 je občina za financiranje družinskega pomočnika zabeležila 27.122,04 EUR. 

  

II. Pomoč družini na domu 

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.   

 

Uporabniki se zaenkrat 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. 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). 

 

III. Oskrbnine v socialnih zavodih 

 

Stanovalcem v domovih so zdravstvene storitve zagotovljene iz njihovega zdravstvenega 

zavarovanja, storitve oskrbe pa praviloma plačujejo sami oziroma s pomočjo svojcev, saj so 

jih le-ti po zakonu dolžni (do)plačevati po svojih zmožnostih. Za svojce štejejo zakonec 

in/ali odrasli otroci, ki jih starši niso več dolžni preživljati, so zapisali na spletni strani Zveze 

potrošnikov Slovenije. 

 

Dolžnost preživljanja staršev izhaja iz zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 

(odslej: ZZZDR), ki v prvem odstavku 124. člena določa, da je polnoletni otrok dolžan po 

svojih zmožnostih preživljati svoje starše, če ti nimajo dovolj sredstev za življenje in si jih 

ne morejo pridobiti. 

 

Dolžnost preživljanja staršev in posledično plačilo domske oskrbe lahko tako pade tudi na 

ramena že odraslih otrok, ki izhajajo iz vse prej kot idiličnih družin, v katerih starši niso 

skrbeli zanje in so se stiki med njimi prekinili že pred desetletji. 

 

Zakon zato določa izjemo, da polnoletni otrok ni dolžan preživljati tistega od staršev, ki iz 

neupravičenih razlogov ni izpolnjeval preživninskih obveznosti do njega (drugi odstavek 

124. člena ZZZDR). Zgolj pretrgane družinske vezi in slabi odnosi s starši, če so ti 



preživninske obveznosti do otroka izpolnjevali, polnoletnega otroka ne razbremenijo 

dolžnosti njihovega preživljanja. 

 

Zavezanci za (do)plačevanje socialnovarstvenih storitev so lahko tudi tisti, ki jih k temu 

zavezuje pravni posel, sklenjen s starostnikom, npr. izročilna pogodba, ki jo je starostnik 

sklenil z enim od potomcev, pogodba o dosmrtnem preživljanju, ki jo lahko sklene tudi z 

drugo osebo, ki ni z njim v sorodu, ipd. Tovrstne pogodbe imajo posledice za obe strani, 

včasih pa tudi za drugo sorodstvo, zato zakon določa, da mora biti pogodba obvezno 

sklenjena pri notarju v tako imenovani notarski obliki. 

 

Če uporabnik  storitve v domu za starejše ne zmore plačevati sam, otroke, ki so se zavezali 

k doplačevanju mesečnih stroškov ob podpisu dogovora za sprejem v dom, pa bi plačevanje 

stroškov potisnilo v finančno stisko, lahko starostnik ali njegov zastopnik pri centru za 

socialno delo prosi za oprostitev plačila storitev. Ob tem mora navesti tudi vse osebe, ki so 

ga dolžne preživljati (svoje otroke ter morebitne druge zavezance na podlagi sklenjene 

pogodbe). Center pri določitvi zneska, ki ga je vsak zavezanec (starostnik, otroci ter druge 

osebe, ki so se zavezale k preživljanju) dolžan prispevati k računu za oskrbo v domu 

skladno s svojim finančnim stanjem, ugotavlja mejo socialne varnosti za posameznega 

zavezanca za plačilo. Pri izračunu upošteva kopico podatkov: višino pokojnine, morebitne 

socialne prejemke, starostnikove prihranke, drugo premoženje, višino mesečnih dohodkov v 

otrokovi družini oziroma družini drugega zavezanca, število otrok, število vzdrževanih 

članov, zavezančeve finančne obveznosti, prihranke ter drugo premoženje. Če starostnik in 

drugi zavezanci ne zmorejo v celoti plačevati bivanja v domu za starejše, stroške praviloma 

(do)plačuje občina. 

 

Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila storitve institucionalnega varstva, 

lastnik nepremičnine, se mu z odločbo o oprostitvi plačila prepove odtujiti in obremeniti 

nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine, ki zanj financira ali sofinancira 

institucionalno varstvo. 

 

O prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist občine pristojni center za 

socialno delo odloči v izreku odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva. 

Prepoved odtujitve in obremenitve se zaznamuje v zemljiški knjigi. 

OMEJITEV DEDOVANJA: Dedovanje zapustnikovega premoženja, ki je užival pomoč v skladu 

s predpisi o socialnem varstvu, se omeji do višine 2/3 prejetih sredstev, ki jih je zapustnik 

prejel iz naslova oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu sredstev, 

namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika. 
 
Pregled porabe sredstev doplačila domske oskrbe 

Leto Število varovancev Stroški 

2015 21 175.808,96 EUR 

2016 24 183.642,43 EUR 

2017 31 215.674,70 EUR 

2018 30 217.644,31 EUR 

 

IV. Javni socialnovarstveni programi, razvojni in dopolnilni socialnovarstveni 

programi, pomembni za občino in sodelovanje z nevladnimi organizacijami 

Socialnovarstveni programi so namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk 

posameznih ranljivih skupin prebivalstva (in v določenih primerih vzdrževanju 

sprejemljivega socialnega stanja posameznikov, pri katerih ne moremo pričakovati rešitve 

težav) in so dopolnitev socialnovarstvenim storitvam ter ukrepom. Za njihovo izvajanje niso 

predpisani tehnični, kadrovski in vsebinski standardi. Programi se izvajajo na podlagi 

verifikacije ali smernic, ki so objavljene v javnih razpisih za njihovo (so)finaciranje in se 

oblikujejo tako, da upoštevajo značilnosti in potrebe posamezne ciljne skupine uporabnikov 

ter izhajajo iz posebnosti okolja in območja, v katerem se izvajajo. Mreže programov se 

oblikujejo za posamezna področja oz. posamezne ciljne skupine: preprečevanje nasilja, 

pomoč žrtvam nasilja in delo s povzročitelji nasilja; področje zasvojenosti; področje 

duševnega zdravja; pomoč brezdomcem; pomoč otrokom in mladostnikom, prikrajšanim za 

primerno družinsko življenje ter mladostnikom s težavami v odraščanju; pomoč starejšim 

osebam, ki potrebujejo podporo v vsakodnevnem življenju; podpora za neodvisno življenje 



invalidov; psihosocialna pomoč otrokom, odraslim in družinam; socialno vključevanje 

Romov; preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk drugih ranljivih skupin. 

Okvirni obseg mrež po posameznih področjih oz. posameznih ciljnih skupinah je določen na 

podlagi trendov in ocene razvoja posameznih problematik do leta 2020, izhodiščnega stanja 

in ocene razpoložljivih virov (človeških in finančnih). Tudi vsebine programov ne bodo več v 

celoti razpisane na nivoju države, saj bodo nacionalna sredstva za programe, ki ustrezajo 

lokalni problematiki, prenesena na regijski nivo centrov za socialno delo (za razpise). 

Nekatere programe, namenjene lokalni problematiki, bodo še naprej financirale občine. 

 
  



II. ZAKLJUČNI RAČUN 2018 
 

1. ZAKONSKA PODLAGA ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA 
PRORAČUNA 

 
Zaključni račun proračuna za leto 2018 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 

 

 Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in 

spremembe makroekonomskih gibanj med letom 

 

Pri pripravi proračuna za leto 2018 smo upoštevali izhodišča, ki jih lokalnim skupnostim 

posreduje Ministrstvo za finance. Minister, pristojen za finance, v skladu s 17. členom 

Zakona o javnih financah obvesti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in 

predpostavkah za pripravo proračuna, za finance pristojen organ občinske uprave obvesti 

neposredne uporabnike občinskega proračuna, pristojni občinski organi pa javne zavode, 

katerih ustanovitelj je občina. Ministrstvo za finance je občinam posredovalo Navodila za 

pripravo proračunov občin z globalnimi makroekonomskimi okviri razvoja Slovenije 

(novelirana jesenska napoved UMAR 2017-2018 ter izračuni primerne porabe občin in s tem 

izračunane finančne izravnave, in napovedi ocene davčnih prihodkov v pristojnosti države 

(dohodnina idr.). 

 

Povprečnina se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za 

financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 51/09) in Pravilnika o določitvi 

podprogramov, ki se upoštevajo za zagotovitev povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09). 

Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za 

financiranje z zakonom določenih nalog.  

 

Za leto 2018 je bila določena v višini 551 evrov. 

30.09.2017: 5.230 prebivalcev 

Mlajši od 15 let: 625 

Starejši od 65 let: 1.163 

Vsota korigiranih kriterije: 0,966605  

Izračun dohodnine: 0,966605*551 EUR*5230 = 2.785.495 (primerna poraba PPi) 

2.811.982 EUR dobimo nakazano kot DOHODNINO (konto 700020). 

 

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. 

 

Odlok o proračunu občine Radenci za leto 2018 je bil sprejet na 22. redni seji dne, 

6.2.2018, objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 6/2018. 



Občina Radenci je v letu 2018 potrdila dva rebalansa proračuna. 

 Rebalans I. Proračuna Občine Radenci za leto 2018 je bil sprejet na 25. redni seji OS 

Občine Radenci, 16.6.2018 in  

 Rebalans II. Proračuna Občine Radenci za leto 2018 je bil sprejet na 27. redni seji 

OS Občine Radenci, 8.11.2018. 

 

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 

4.628.373,42 EUR oz. 20,77% manj kot je bilo planirano. V absolutnem znesku to pomeni   

1.213.561,77 EUR.  

 

II. Odhodki so bili realizirani v višini 4.758.476,20 EUR. V navedeni bilanci realizirana višina 

odhodkov zaostaja za planiranimi v višini 29,46% kar predstavlja 2.059.636,54 eur manj 

odhodkov. Spremembe na odhodkovni strani so podrobneje opisane v nadaljevanju. 

 

III. Po bilanci prihodkov in odhodkov znaša presežek odhodkov nad prihodki 130.102,78 

EUR.  
 

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

V letu 2018 ni bilo dogodkov. 
 

RAČUN FINANCIRANJA 

 

VII. V letu 2018 se občina ni zadolžila. 

VIII. Odplačilo dolga je bilo realizirano v višini 175.091,03 EUR.  

IX. Sprememba stanja sredstev na računih je NEGATIVNA v višini 305.193,81 EUR.  

X. Neto zadolževanje se je z odplačilom dolga znižalo, zadolženost občine na dan 

31.12.2018 znaša 1.292.135,77 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 odhodki po 

bilanci prihodkov in odhodkov nižji od prihodkov  v višini 305.193,81 EUR. 

XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12. 2017 je bilo pozitivno v višini 1.227.858,28 

EUR.  

 

 

Stanje sredstev na dan 31.12.2018 znaša 922.664,47 EUR. 

  



III. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA 
PRORAČUNA ZA LETO 2018 

 

V obrazložitvi splošnega dela zaključnega računa proračuna Občine Radenci za leto 2018 

obrazlagamo samo prihodke proračuna glede na planirane prihodke. Obrazložitve odhodkov 

bomo podali v drugem – posebnem delu zaključnega računa proračuna za leto 2018.  

 

Realizacija prihodkov v realizaciji proračuna za leto 2018 po skupinah prihodkovnih kontov 
 

Skupni prihodki proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov realizirani  v višini 

4.628.373,42,44 EUR oz. 20,77% manj kot je bilo planirano. Manj od planiranega je 

Davkov na premoženje (703). V letu 2018 ni bilo zaračunanega Nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča.   

 

Prav tako je pri prodaji zemljišč prišlo do izpada prihodkov v višini 208.480,23 eur oz. kar 

69,33%.  

Ostali prihodki so bili večji od planiranih. 

 

Odhodki so bili realizirani v višini 4.758.476,20 EUR. V navedeni bilanci realizirana višina 

odhodkov zaostaja za planiranimi v višini 29,46% kar predstavlja 2.059.636,54 eur manj 

odhodkov.  

1.  SPLOŠNI DEL  

A -  Bi lanca prihodkov in odhodkov  

 

 
 

Slika 1: Struktura realiziranih prihodkov v letu 2018 
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Prihodki proračuna  

70 - DAVČNI PRIHODKI 

Vrednost: 3.151.720 € 

700 - Davki na dohodek in dobiček 

Vrednost: 2.811.982 € 

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 2018 tako znaša 2.811.982 EUR, kar predstavlja 61% 

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. 

703 - Davki na premoženje 

Vrednost: 90.467 € 

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 2018 je 90.467,04 EUR, kar predstavlja 2 % vseh prihodkov 

bilance prihodkov in odhodkov.  

V tem sklopu je načeloma največ prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča, vendar v letu 2018 nadomestilo ni bilo zaračunano zaradi usklajevanja evidenc. 

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: 242.061 € 

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 242.060,93 EUR, kar je 5 % od vseh planiranih prihodkov v  

bilanci prihodkov in odhodkov. 

Okoljske dajatve so namenska sredstva, ki se smejo porabiti samo v določene namene. V 

letu 2018 je je bilo pobrane 82.620,71 EUR. 

Turistična taksa je bila zbrana v višini 152.778,42 oz. 1,85% več od planiranih prihodkov. 

706 - Drugi davki in prispevki 

Vrednost: 7.210 € 

To so nerazporejeni prihodki na dan 31.12.2018. Prihodke razporeja FURS z enodnevnim 

časovnim zamikom. 

  



71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

Vrednost: 969.967 € 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

Vrednost: 708.084 € 

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 6,49 EUR. Sredstva smo 

imeli vezana pri BKS Bank a.g. na odpoklic kar pomeni, da so likvidna v eni uri od najave 

potrebe po vračilu depozita. Obrestna mera pa je minimalna.  

Prihodki od najemnin za poslovne prostore znašajo 11.068,86 EUR, najemnine za 

stanovanja 38.535,56 EUR. Prihodki iz naslova najemnin za CERO Puconci znašajo skupaj 

na obeh kontih 55.668,75 EUR in prihodki iz naslova najemnine za kanalizacijsko omrežje 

znašajo 144.575,18  EUR.  Prihodki iz naslova najemnine za vodovodno omrežje znašajo 

217.562,18 EUR, prihodki od najemnin za optično omrežje pa 18.823,23 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 216.575,63 EUR. 

711 - Takse in pristojbine 

Vrednost: 3.140 € 

Med takse in pristojbine sodijo upravne takse. Sem sodijo vse takse, ki jih pobira občina 

med izvajanjem svojih obveznosti iz Zakona o upravnih taksah.  

712 - Globe in druge denarne kazni 

Vrednost: 5.466 € 

Med denarne kazni sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo 

prostora ter globe za prekrške in povprečnine.  

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 

Vrednost: 30.906 € 

Prihodki od prodaje blaga in storitev (vzdrževanje pokopališča in najem groba, temelji za 

postavitev spomenika, soglasje) so realizirani višini 30.906,02 EUR. 

Pokopališče Radenci: 6.766,74 EUR 

Pokopališče Kapela: 24.139,28 EUR 

714 - Drugi nedavčni prihodki 

Vrednost: 222.371 € 

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 222.371,22 EUR kar predstavlja 4,8 % vseh prihodkov proračuna. 

Komunalni prispevek je realiziran v višini 87.801,24 EUR (za priključitev na kanalizacijsko 

omrežje in gradnja objektov).  

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 

Vrednost: 92.220 € 

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 

Vrednost: 46.808 € 



Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so realizirani v višini 46.808,00 EUR. Prodali smo dve 

hiši in sicer eno v Radenskem vrhu in eno v Turjancih. 

 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 

Vrednost: 45.412 € 

Gre za prihodke od prodaje zemljišč v lasti občine Radenci, ki smo jih realizirali v višini 

45.411,77 EUR. Gre za prodajo stavbnih zemljišč (individualna gradnja), kmetijskih zemljišč 

in gozdov. 

 

73 - PREJETE DONACIJE 

Vrednost: 11.580 € 

730 - Prejete donacije iz domačih virov 

V proračun so bile vplačane donacije za revitalizacijo parka v višini 80,00 EUR, za izvedbo 

Mačjega mesta v višini 1.500,00 EUR ter za ureditev rondoja v višini 10.000,00 EUR. 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

Vrednost: 402.886 € 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Vrednost: 312.725 € 

Realizirani so transferni prihodki iz državnega proračuna v višini 312.725,14 EUR, in sicer: 

- 23. člen ZFO-1 v višini 82.061 EUR 

- požarna taksa v višini 8.916,00 EUR 

- za sofinanciranje skupne medobčinske uprave - inšpektorat v višini 21.069,10 EUR  

- prejeta sredstva za sistem C v višini 128.327,63 EUR 

- za gozdne poti v višini 4.251,73 EUR 

- delno povračilo subvencij za najemnine stanovanj v višini 5.331,31 EUR 

- prejeta sredstva za družinskega pomočnika v višini 7.548,15 EUR  

- za stroške javnih del v višini 29.947,17 EUR in 

- za razne investije oz.projekte v višini 25.070,67 EUR. 

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 

unije in iz drugih držav 

Vrednost: 90.161 € 

Realizirani so prihodki za razne investicije in sicer v višini 90.160,86 EUR (Mačje mesto, 

Jem lokalno 2, Center za krepitev zdravja, trajnostna mobilnost).  

 

Primerjava plana in realizacije prihodkov v letu 2018 
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Odhodki proračuna 
 

Odhodki proračuna po področjih proračunske porabe (realizacija 2018) 

 

 

 
 

40 - TEKOČI ODHODKI 

Vrednost: 1.943.554 € 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Vrednost: 252.386 € 

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: 42.939 € 

Podskupina odhodkov za prispevke delodajalcev zajema prispevke za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in starševsko 

varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne 

uslužbence.  

402 - Izdatki za blago in storitve 

Vrednost: 1.564.777 € 

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.  
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403 - Plačila domačih obresti 

Vrednost: 9.110 € 

Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti za najete kredite. 

409 - Rezerve 

Vrednost: 74.341 € 

Podskupina predstavlja izločanje obveznih proračunskih rezerv za tekoče leto in izločanje 

sredstev v proračunski sklad pri Občini Puconci iz naslova CERO Puconci (50% najemnine). 

 

41 - TEKOČI TRANSFERI 

Vrednost: 1.974.138 € 

410 - Subvencije 

Vrednost: 15.925 € 

Subvencije zajemajo transfere javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom, katerih 

prihodki ne pokrivajo odhodkov in jim država (in lokalna skupnost) zagotavlja finančno 

podporo. V tem primeru gre za kmetijske subvencije. 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

Vrednost: 1.014.260 € 

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, nižjo ceno kopalnih kart. 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 

Vrednost: 208.770 € 

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: 735.184 € 

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: 618.150 € 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

Vrednost: 618.150 € 

Podskupina zajema odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev - investicijsko 

vzdrževanje, projektna dokumentacija, novogradnje. 

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 

Vrednost: 222.634 € 



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

Vrednost: 114.601 € 

Podskupina zajema investicijske transfere nepridobitnim pravnim osebam. 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

Vrednost: 108.033 € 

Podskupina kontov zajema investicijske transfere proračunskim uporabnikom (investicijsko 

vzdrževanje šol in vrtcev, nakup opreme za šole in vrtce, inv.transfere v druge javne 

zavode). 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb  

V letu 2018 ni bilo dogodkov. 

 

C - Račun financiranja  

55 - ODPLAČILA DOLGA 

Vrednost: 175.091,03 € 

550 - Odplačila domačega dolga 

 

Občina je v letu 2018 delno odplačala dolgoročni kredit najet pri SID d.d. v znesku 

110.924,40 EUR in dolgoročni kredit pri Banka Intesa Sanpaolo v višini 64.166,63 EUR. 
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IV. IZRAČUN PRESEŽKA V SKLADU S FISKALNIM PRAVILOM 
 

V skladu s sprejetim Zakonom o fiskalnem pravilu (ZFisP) in Zakonom o izvrševanju 

proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS17/18-A), izračunavajo 

institucionalne enote sektorja država, ki so uvrščene v sektor S.13 presežke, ki jih morajo 

porabljati skladno s 5. členom ZFisP. Občine presežke proračuna preteklih let v skladu z 

ZIPRS17/18-A izračunavajo tako, da izračunane presežke po denarnem toku zmanjšajo za 

neplačane obveznosti (razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnic dolga), za 

neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva.  

 

V skladu z določbami ZFisP in ZIPRS ugotavljamo, da po tej metodi izračuna nimamo 

presežkov, saj so skupaj obveznosti za neporabljena namenska sredstva (večinoma se 

nanašajo na namenska sredstva najemnin komunalne infrastrukture), obveznosti za 

neplačane obveznosti ter neporabljene donacije višje, kot znaša celotno stanje sredstev na 

računu konec leta. 

 

Večina neporabljenih namenskih sredstev je bila ob pripravi proračuna za leto 2019 

vključena med načrtovane odhodke. 

 

Zap.št.  Konto Besedilo Znesek 

1. 70,71,72,73,74,78 Prihodki po DT 4.628.373,42 

2. 40,41,42,43,45 Odhodki po DT 4.758.476,20 

3. 3=1-2 Presežek prihodkov ali presežek odhodkov -130.102,78 

4. 75 Prejeta vračila danih posojil+prodaja kapital.deležev 0 

5. 44 Dana posojila + povečanje kapital.deležev 0 

6. 50 Zadolževanje 0 

7. 55 Odplačilo dolga 175.091,03 

8. 8=3+(4-5)+(7-8) 
Povečanje ali zmanjšanje stanja na računu (presežek 
po DT) -305.193,81 

9.   
Če občina izkaže presežek po DT, ga zmanjša za 
predpisane obveznosti 0,00 

10. 20,21,22,23,del 24,26 Kratkoročne obveznosti 0,00 

11. 97 Dolgoročne poslovne obveznosti 0,00 

12. Del 9009 
Neporabljena namenska sredstva in neporabljene 
donacije 0,00 

13. 13=9-10-11-12 Presežek(primanjkljaj) po fiskalnem pravilu (900950) 0,00 

 

 
 

V. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE V 
LETU 2018 

 
Otvoritveno stanje sklada rezerv v naši občini je bilo 1.1.2018 v višini 44.508,06 EUR. Do 

31.12.2018 smo v rezerve izločili 45.500,00 EUR. Porabljeno je bilo 12.535,03 EUR 

(sanacija plazu v Sp.Kocjanu). 

 

Stanje na dan 31.12.2018 je 77.473,03 EUR. 

 

  



VI. POROČILO O OPRAVLJENIH PRERAZPOREDITVAH PRAVIC 
PORABE IN PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V 

LETU 2018 
 
V letu 2018 smo v proračunu  Občine Radenci opravili 3(tri) prerazporeditve. 

Prerazporeditev znotraj postavk posebej ne pojasnjujemo. 

 
DOKUMENT     PRERAZPOREDITVE 

(IZ) 

    PRERAZPOREDITVE 
(NA) 

ZNESEK 

20.03.2018 01-
2018 

PP    04230 Tekoča proračunska 
rezervacija 

PP    04931 Osnovna šola IV 
Murska Sobota 

353,76 

    KONTO 4090 SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA 

KONTO 4133 TEKOČI TRANSFERI V 
JAVNE ZAVODE 

  

27.06.2018 02-
2018 

PP    04230 Tekoča proračunska 
rezervacija 

PP    04006 Stroški notarjev, 
odvetnikov, 
sod.stroški, svetovanje 

10.000,00 

    KONTO 4090 SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA 

KONTO 4029 DRUGI OPERATIVNI 
ODHODKI 

  

27.06.2018 02-
2018 

PP    04230 Tekoča proračunska 
rezervacija 

PP    04333 STROKOVNE 
KOMISIJE 

1.000,00 

    KONTO 4090 SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA 

KONTO 4029 DRUGI OPERATIVNI 
ODHODKI 

  

27.06.2018 02-
2018 

PP    04230 Tekoča proračunska 
rezervacija 

PP    04219 Javna razsvetljava - 
obnova 

230,00 

    KONTO 4090 SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA 

KONTO 4205 INVESTICIJSKO 
VZDRŽEVANJE IN 
OBNOVE 

  

18.12.2018 04-
2018 

PP    04230 Tekoča proračunska 
rezervacija 

PP    04003 Stroški bank in 
plačilnega prometa 

40,00 

    KONTO 4090 SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA 

KONTO 4029 DRUGI OPERATIVNI 
ODHODKI 

  

18.12.2018 04-
2018 

PP    04230 Tekoča proračunska 
rezervacija 

PP    04006 Stroški notarjev, 
odvetnikov, 
sod.stroški, svetovanje 

2.740,00 

    KONTO 4090 SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA 

KONTO 4029 DRUGI OPERATIVNI 
ODHODKI 

  

18.12.2018 04-
2018 

PP    04230 Tekoča proračunska 
rezervacija 

PP    04333 STROKOVNE 
KOMISIJE 

150,00 

    KONTO 4090 SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA 

KONTO 4029 DRUGI OPERATIVNI 
ODHODKI 

  

18.12.2018 04-
2018 

PP    04230 Tekoča proračunska 
rezervacija 

PP    04909 NAKUP POSLOVNIH 
PROSTOROV IN 
OPREME (obč.uprava, 
društva) 

681,00 

    KONTO 4090 SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA 

KONTO 4020 PISARNIŠKI IN 
SPLOŠNI MATERIAL IN 
STORITVE 

  

18.12.2018 04-
2018 

PP    04230 Tekoča proračunska 
rezervacija 

PP    04035 Javna dela v javnih 
zavodih 

3.472,00 

    KONTO 4090 SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA 

KONTO 4133 TEKOČI TRANSFERI V 
JAVNE ZAVODE 

  

18.12.2018 04-
2018 

PP    04230 Tekoča proračunska 
rezervacija 

PP    04264 Ureditev avtobusnih 
postajališč(nadstreški,
ostalo) 

300,00 



    KONTO 4090 SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA 

KONTO 4029 DRUGI OPERATIVNI 
ODHODKI 

  

18.12.2018 04-
2018 

PP    04230 Tekoča proračunska 
rezervacija 

PP    04248 Javno podjetje 
PRLEKIJA - delovanje 

440,00 

    KONTO 4090 SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA 

KONTO 4029 DRUGI OPERATIVNI 
ODHODKI 

  

18.12.2018 04-
2018 

PP    04230 Tekoča proračunska 
rezervacija 

PP    04088 Sanacija odlagališča 
Hrastje Mota 

402,00 

    KONTO 4090 SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA 

KONTO 4029 DRUGI OPERATIVNI 
ODHODKI 

  

18.12.2018 04-
2018 

PP    04230 Tekoča proračunska 
rezervacija 

PP    04106 Oskrba z vodo 972,00 

    KONTO 4090 SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA 

KONTO 4020 PISARNIŠKI IN 
SPLOŠNI MATERIAL IN 
STORITVE 

  

18.12.2018 04-
2018 

PP    04230 Tekoča proračunska 
rezervacija 

PP    04401 Subvencioniranje cene 
omrežnine(vodovod.o
mrežje) 

441,00 

    KONTO 4090 SPLOŠNA PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA 

KONTO 4119 DRUGI TRANSFERI 
POSAMEZNIKOM 

  

 
 

 

VII. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
OBČINE RADENCI ZA LETO 2018 (ODHODKOVNI DEL 

PRORAČUNA) 
 

Realizacija odhodkov v realizaciji proračuna za leto 2018 

 

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 31.12.2018) ter primerjavo z letom 2017. 

 

Odhodki v letu 2018 

 

Proračunski 

uporabnik 

Realizacija 

v letu 2017 

Veljavni 

proračun 

2018 

Realizacija 

2018 

Indeks Real 

2018/VP 

2018 

Občinski svet 62.346,39 96.690,21 79.748,38 82,48 

Nadzorni odbor 1.395,38 4.500,00 4.409,52 97,99 

Župan 67.148,58 70.142,00 56.460,55 80,49 

Občinska 

uprava 

4.425.559,90 6.620.688,50 4.638.408,22 70,06 

Medobč. 

inšpektorat  

42.138,11 52.313,00 37.401,60 71,50 

KS Radenci 36.924,68 55.490,00 47.425,25 85,47 

KS Kapela 71.654,29 94.289,03 69.713,71 73,94 

 

100 OBČINSKI SVET 

Odhodke namenjene delovanju Občinskega sveta in drugih organov tega sveta smo 

realizirali v višini 82,48% glede na veljavni proračun. Nižja realizacija je bila na PP 01002 

Nagrade za delo v OS,odborih in komisijah zaradi manjšega števila sej občinskega sveta in 

odborov, posledično je nižja PP 01003 Stroški sej občinskega sveta. Tudi PP 01009 Občinski 

praznik je nižja, ker je del sredstev že bil prerazporejen na projekte LAS – Mačje mesto.  

  



200 NADZORNI ODBOR 

V letu 2018 se je Nadzorni odbor Občine Radenci  sestal na štirih rednih  sejah. Opravil je  

pregled poslovanja Občine Radenci za leto 2017 in družbe DOSOR d.o.o.. 

 

300 ŽUPAN 

Odhodki proračunskega uporabnika, o realizirani v višini 80,49%, kar je posledica nižjih 

dhodkov na večih postavkah:  

 druga povračila za delo župana in podžupana, realizacija 94,73% 

 stroški drugih prireditev in protokolarnih dogodkov, realizacija 49,46%  

 simbolične nagrade zaslužnim in uspešnim občanom, realizacija 33,33% 

 oglaševanje in odnosi z javnostjo, realizacija 61,52 %  

 

400 OBČINSKA UPRAVA 

Realizacija proračunskega uporabnika zaostaja za planiranimi odhodki v višini 1.982.280,28 

EUR oz. je realizirana v višini 70,06 %. 

V področje proračunskega uporabnika občinska uprava spada celotno poslovanje lokalne 

skupnosti, ki si smiselno sledi po PPP – področjih proračunske porabe. 

 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA 

Skupno realizirani odhodki so realizirani v višini 99,54%.  

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE SLUŽBE 

Skupno realizirani odhodki so realizirani v višini 67,51%. 

Največje odstopanje je na postavki 04810 Vzdrževanje večnamenske stavbe – Radgonska 

cesta 2 in sicer v višini 8.229 EUR, kar je posledica nižjih stroškov ogrevanja in 

vzdrževanja. Prav tako je odstopanje na PP 04000 Vzdrževanje objektov in površin v lasti 

občine zaradi nižjih stroškov vzdrževanja hiš (nekatere si bile prodane). 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

Skupno realizirani odhodki dosegajo indeks 94,69. Nižji odhodki so posledica nižje 

realiziranih odhodkov na postavki: 

04010 Plače in drugi izdatki zaposlenim v občinski upravi realizacija v višini 93,82% zaradi 

dolgotrajne bolniške. 

04013 Izdatki za blago in storitve za delo v upravi so realizirani v višini 87,43%. Največji 

prihranki so iz naslova zdravja na delovnem mestu, študentskega dela, izobraževanja 

zaposlenih in stroškov prevoza na službenih poteh. 

04016 Vzdrževanje in nakup opreme v upravi realizacija v višini 89,19%. Prihranek je iz 

naslova tekočega vzdrževanja opreme (doseganje nižjih cen in manjšega nakupa opreme. 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

Realizacija v višini 94,65% je posledica nižjih stroškov na PP 04021 Zaščita in reševanje. 

 

11 KMETIJSTVO, GOSPODARSTVO IN RIBIŠTVO 

Skupno realizirani odhodki dosegajo indeks 61,9. Nižji so stroški na PP 04051 Oskrba pot.in 

zapuščenih živali. Nižji so tudi zaradi tega, ker se je h komasacijam pristopilo proti koncu 

leta in bodo  računi zapadli v plačilu leta 2019. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE   

Skupno realizirani odhodki dosegajo indeks 66,35. Nižji odhodki so posledica nižje 

realiziranih odhodkov na postavki: 

04056 Tekoče vzdrževanje prometne in neprometne signalizacije realizacija v višini 55,1; 

zamenjava oz. nadomeščanje res zgolj nujno potrebne prometne signalizacije. 

04059 Vzdrževanje javnih površin – javna snaga; odhodki so bili realizirani v višini 

103,18% (dodatno naročena dela)  

04070 Električna energija za javno razsvetljavo: zaradi zamenjave potratnih svetilk se 

vsako leto znova kaže prihranek na tej postavki. V letu 2018 je realizacija 91,2%. 

04296 Komunalno urejanje gradbenih parcel; občina je v fazi pridobivanja gradbenega 

dovoljenja, zato bo komunalno opremljanje izvedeno v letu 2019. 

04314 Krožišče: zaradi zahtevanih popravkov so se dela delno plačala v 2019. 



04851 Ureditev stanovanjske soseske Radenci Vas se bo v glavnem izvedla v letu 2019, ker 

je vreme postal neugodno za izvajanje takšnih del (zaprtje asfaltne baze, sneg). Realizacija 

je le 23,88%.  

 

14 GOSPODARSTVO 

Skupno realizirani odhodki dosegajo indeks 94,57. Neporabljena so ostala sredstva za 

projekt Prehistory Adventure (izvedba prenesena v leto 2019). 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Skupno realizirani odhodki dosegajo indeks 26,51. Nižji odhodki so posledica nižje 

realiziranih odhodkov na postavki: 

04824 Kanaliz.sistem – invest. vzdrževanje (omrežnine) realizacija v višini 22,56%. 

Namensko zbrana sredstva se prenašajo v leto 2019. 

04835 Hidravlične izboljšave: izvedba je prenesena v leto 2019. 

04831 Kanalizacija Paričjak – črpališče: izvedba prenesena v leto 2019. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALNA DEJAVNOST 

Skupno realizirani odhodki dosegajo indeks 39,04. Nižji odhodki so posledica nižje 

realiziranih odhodkov na postavki: 

04102 Prostorsko načrtovanje: OPN sprememba bo delno plačana v letu 2019, ker postopki 

niso dokončno izvedeni. 

04830 - Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja (iz omrežnine) realizacija v višini 

67,94%. Izvajala so se intervencijska in nujno potrebna dela na vzdrževanju že obstoječega 

vodovoda. 

04125 – Nakupi zemljišč: realizacija v višini 85,105%. V letu 2018 se ni pristopilo k nakupu 

določenih zemljišč, ker ni prostih namenskih sredstev.  

04107 – Vodovod.sistem – hidravlično uravnoteženje: dela se bodo izvedla v letu 2019. 

04506 – Igrišče za mali nogomet: investicija prestavitve igrišča se bo prenesla v naslednja 

leta, če bo pruijava na razpis Fundacije za šport uspešna. 

04833- Obnova del Kidrič.naselja in Panonske: dela se prenašajo v leto 2019. 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO  

Skupno realizirani odhodki dosegajo indeks 93,21.  

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Skupno realizirani odhodki dosegajo indeks 77,88.  Nižji odhodki so posledica nižje 

realiziranih odhodkov zaradi prestavitve plačila dokumentacije za ŠD Kapela v leto 2019. 

 

19 IZOBRAŽEVANJE 

Skupno realizirani odhodki dosegajo indeks 91,33. Nižji odhodki so posledica nižje 

realiziranih odhodkov na postavki: 

04165 Vrtec Radenci: realizacija 89,47%. Stroški so odvisni od višine EC in števila otrok, ki 

pa variira. 

04168 Vrtci izven Občine Radenci; realizacija v višini 83,69%. Število otrok naše občine, ki 

obiskujejo vrtce v drugih občinah se spreminja in je nemogoče natančno oceniti višino 

odhodkov. 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 

Skupno realizirani odhodki dosegajo indeks 96,45.  

 

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 99,46%. Najet imamo ugoden kredit in stroški obresti so trenutno zelo 

nizki. 

 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

Področje proračunske porabe zajema oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic 

naravnih nesreč. Realizacija tega področja je v višini 99,96% - prenos sredstev v rezervni 

sklad. 



04230 Splošna proračunska rezervacija je bila porabljena v višini  10.000,00 evrov 

(prerazporeditev na druge PP). 

 

500 KRAJEVNA SKUPNOST RADENCI   

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Proračunsko področje zajema tekoče delovanje Krajevne skupnosti Radenci. V okviru tega 

področja je podprogram: 

- 06029001 – Delovanje ožjih delov občin, ki je realiziran v višini 90,17% glede na 

planirano v veljavnem proračunu za leto 2018. Znižanje realizacije odhodkov je 

posledica predvsem manjšega števila sejnin kot planirano ter nižjih poštnin. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

Proračunsko področje zajema podprogram: 

     - 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, ki je realiziran v višini 

99,87% glede na planirano v veljavnem proračunu za leto 2018.  

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

To področje zajema podprogram: 

- 16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, ki je kot podprogram 

realiziran v višini 47,79% glede na planirano. 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…). Prav tako so v tem delu 

zajeti stroški ureditve temeljev za spomenike, ki pa se v letu 2018 niso naredili. 

 

Stroški pokopališča se delno pokrivajo iz rednih sredstev občinskega proračuna in delno iz 

sredstev, ki se ustvarijo na pokopališču – v letu 2018 je bilo iz pokopališča skupno 6.766,74 

EUR prihodka. 

 

600 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Proračunsko področje zajema tekoče delovanje Krajevne skupnosti Kapela. V okviru tega 

področja je podprogram: 

- 06029001 – Delovanje ožjih delov občin, ki je realiziran v višini 92,67% glede na 

planirano v veljavnem proračunu za leto 2018. Znižanje realizacije odhodkov je 

posledica predvsem manjšega števila sejnin kot planirano in ne realizacije stroškov 

kilometrin za potrebe KS ter porabe za reprezentanco.  

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

Proračunsko področje zajema podprogram: 

- 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest je bil realiziran v višini 

98,98% plana.  V letu 2018 smo izvedli redno gramoziranje in obcestno košnjo ter 

vzdrževanje propustov in jarkov na območju KS Kapela. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

To področje zajema podprogram: 

- 16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, ki je kot podprogram 

realiziran v višini 45,78% glede na planirano. 

 

Stroški pokopališča se pokrivajo iz sredstev, ki se pridobijo od najemnikov grobov. V letu 

2018 je bilo zbranih 24.139,28 EUR. Ostanek teh sredstev se prenaša iz leta v leto za večja 



investicijska vzdrževalna dela na pokopališču in vežici. Na dan 31.12.2018 je stanje 

sredstev za pokopališče 33.876,49 evrov (konto 900911). 

 
Sredstva Vodovodnega odbora Kapela: Na kontu 900990 so bila rezervirana sredstva 

Vodovodnega odbora Kapela,  namenjena za gradnjo Vaško gasilskega doma na Kapeli – 

dograditev. Sredstva so se prenakazala na PGD Kapela v letu 2018. Stanje sredstev je 

na dan 31.12.2018 0,00 EUR. 

 

 

Odhodki proračuna po področjih proračunske porabe (realizacija 2018 : plan 2018) 
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Obrazložitev proračunskih postavk 
01 -  POLITIČNI  SISTEM  

0101 - Politični sistem 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

01002 - SEJNINE IN DRUGA POVRAČILA STROŠKOV (OBČ.SVET,ODBORI, 

KOMISIJE) 

Vrednost: 26.475 € 

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 občinskega sveta 

Vrednost: 2.054 € 

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 najemnin za prostor, kjer so 

se seje izvajale. Od marca 2018 se izvajajo v lastnih prostorih občine. 

01004 - Financiranje političnih strank 

Vrednost: 4.875 € 

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.  

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

01005 - Lokalne volitve - stroški 

Vrednost: 25.927 € 

Stroški predstavljajo izvedbo lokalnih volitev v letu 2018: nagrade članom občinske volilne 

komisije, članom volilnih odborov, nabavo materiala za volitve - glasovnice, razglasi, 

obvestila o volitvah. Volitve so bile v novembra in decembra 2018. 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

03001 - Nagrada za nepoklicno funkcijo župana 

Vrednost: 20.539 € 

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 poklicNo. Župan občine Radenci se uvrsti v 51. plačni razred, kar 

predstavlja osnovno plačo župana V. V mandatnem obdobju 2014-2018 je bil župan Janez 

Rihtarič (do 20.12.2018). Za mandatno obdobje 2018-2022 je od 21. decembra 2018 župan 

Roman LELJAK. 



03002 - Nagrada za nepoklicno funkcijo podžupanov 

Vrednost: 13.342 € 

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 

Aleš Kaučič je bil imenovan s 1.aprilom 2015, njegov mandat je trajal do 20.12.2018. 

03005 - Stroški reprezentance 

Vrednost: 6.108 € 

Stroški reprezentance so stroški daril, uradnih pogostitev in sprejemov župana. 

03008 - Druga povračila za delo župana in podžupana 

Vrednost: 284 € 

Sredstva so namenjena za izplačilo stroškov dnevnic, stroškov prevoza, povračila stroškov 

nočitev, povračila stroškov parkirnin. 

03009 - Oglaševanje in odnosi z javnostjo 

Vrednost: 1.655 € 

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. 

 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

04003 - Stroški bank in plačilnega prometa 

Vrednost: 637 € 

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. 

0203 - Fiskalni nadzor 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

02001 - Nagrade za delo v nadzornem odboru 

Vrednost: 4.410 € 

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.  V letu 2018 je NO opravil pregled Zaključnega računa občine za leto 2017 in 

poslovanje družbe DOSOR d.o.o.. 



04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

01007 - Objave občinskih predpisov 

Vrednost: 2.477 € 

Sredstva se namenijo za objavo uradnih objav v sredstvih javnega obveščanja. Občina 

objavlja predpise v Uradnem glasilu slovenskih občin in na svoji spletni strani ter v katalogu 

informacij javnega značaja. 

01022 - Občinski informator in Glasnik 

Vrednost: 7.139 € 

V letu 2018 je bila izdana ena številka Glasnika in sicer ob občinskem prazniku. Med letom 

je bilo v gospodinjstva posredovanih več obvestil preko Informatorja. 

04019 - Spletna stran občine Radenci 

Vrednost: 3.367 € 

Sredstva so namenjena za obnavljanje in modifikacijo spletne strani www.radenci.si. Spletno 

stran Občine Radenci je v letu 2017 na novo postavilo podjetje PRIMS d.o.o. in v okviru te 

postavke plačujemo naročnino na Local press - pošiljanje novic preko spletnega portala. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

01008 - Občinski praznik 

Vrednost: 4.126 € 

V letu 2018 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 župe s spremljevalnim programom Mačje mesto. 

 

       
https://www.pomurec.com/vsebina/48098/FOTO__Na_slavnostni_akademiji_ob_obcinskem_prazniku_predstavili_monografijo_o_R

adencih 
 

 

http://www.radenci.si/
https://www.pomurec.com/vsebina/48098/FOTO__Na_slavnostni_akademiji_ob_obcinskem_prazniku_predstavili_monografijo_o_Radencih
https://www.pomurec.com/vsebina/48098/FOTO__Na_slavnostni_akademiji_ob_obcinskem_prazniku_predstavili_monografijo_o_Radencih
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu_I3Zj63hAhUGC-wKHQwxDvkQjRx6BAgBEAU&url=http://mojkraj.info/index.php/interaktivno/ponujene-vsebine/galerija/category/3138-kisla-zupa-radenci-2018&psig=AOvVaw23K--4Caz0ICvvhzlsXpJd&ust=1554147209401585


01018 - Kulturni praznik 

Vrednost: 2.102 € 

Slovesnost s kulturnim programom in slavnostnim govornikom se je dogajala ob kulturnem 

prazniku. Slavnostna govornica je bila ravnateljica OŠ Radenci ga. Simona Grosman. V 

kulturnem programu so sodelovali Take Nine Orchestra z glasbenimi gosti. Po prireditvi je 

sledila tradicionalna pogostitev in druženje z obiskovalci prireditve. 

 
http://stajerska.eu/2018/02/07/v-cast-kulturnega-praznika-v-obcini-radenci/ 

 

01019 - Dan Samostojnosti 

Vrednost: 3.014 € 

Sredstva so bila namenjena proslavi ob Dnevu samostojnosti in enotnosti. 26.12. je 

tradicionalno organizirana proslava s kulturnim programom in slavnostnim govornikom, ki 

je v letu 2018 bil župan občine g. Roman LELJAK. Po dogodku je sledilo druženje in 

pogostitev za obiskovalce. 

 

 
https://www.pomurec.com/vsebina/50723/FOTO__Obcinska_proslava_ob_dnevu_samostojnosti_in_enotnosti_  

01024 - Stroški drugih prireditev in protokolarnih dogodkov 

Vrednost: 8.904 € 

V okviru te proračunske postavke se porabljajo sredstva za protokolarne zadeve kot so 

protokolarna darila, gostinske storitve ob sprejemih, pogostitve ob proslavah, srebrniki in 

priznanja občine,  obiski župana ob rojstnih dnevih starejših, donacija za Salon Traminec. 

 

http://stajerska.eu/2018/02/07/v-cast-kulturnega-praznika-v-obcini-radenci/
https://www.pomurec.com/vsebina/50723/FOTO__Obcinska_proslava_ob_dnevu_samostojnosti_in_enotnosti_
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi37pP2gK3hAhWF_qQKHdzJBo0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.pomurec.com/vsebina/50723/FOTO__Obcinska_proslava_ob_dnevu_samostojnosti_in_enotnosti_&psig=AOvVaw34fkfSXIVIhnook8RnraDu&ust=1554143155139165


 
https://www.prlekija-on.net/lokalno/18690/radetu-bakracevicu-priznanje-obcine-radenci.html  

 

https://www.si21.com/Svet/SALON_TRAMINEC_2018_PRIVABIL_VEC_KOT_1000_OBISKOVALCEV/  

 

03006 - Pokroviteljstvo župana 

Vrednost: 3.470 € 

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: 1.000 € 

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 5 prejemnikov. 

 

 

https://www.prlekija-on.net/lokalno/18690/radetu-bakracevicu-priznanje-obcine-radenci.html
https://www.si21.com/Svet/SALON_TRAMINEC_2018_PRIVABIL_VEC_KOT_1000_OBISKOVALCEV/
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiasdiTgq3hAhWDzqQKHfYyBVcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.si21.com/Svet/SALON_TRAMINEC_2018_PRIVABIL_VEC_KOT_1000_OBISKOVALCEV/&psig=AOvVaw0FlHGNoEVd3pZVUprr1amD&ust=1554143573050459


04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

03007 - Notranji nadzor proračuna 

Vrednost: 1.159 € 

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. Za leto 2017 je notranjo 

revizijo izvedla družba ABC revizija d.o.o.. 

04000 - Vzdrževanje objektov in površin v lasti občine 

Vrednost: 13.296 € 

V letu 2018 smo iz te postavke plačevali el.energijo in stroške vodarine za hiše, ki so v 

občinski lasti (podedovane) ter razni drobni potrošni material potreben za vzdrževanje 

objektov oz. občinske lastnine. 

04126 - Zavarovalne premije - stroški zavarovanj občinskega premoženja 

Vrednost: 9.802 € 

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, Radenci 

Vrednost: 3.990 € 

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 

04239 - PORA GORNJA RADGONA - delovanje 

Vrednost: 2.770 € 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje splošnih razvojnih nalog za obdobje 2014-2020. 



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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

05002 - Tekoči odhodki za delovanje KS Radenci 

Vrednost: 4.815 € 

Stroški so sejnine članov sveta KS, nagrada predsednika, pisarniški material,  poštnina, 

kilometrina in stroški reprezentance. 

06001 - Tekoči odhodki za delovanje KS Kapela 

Vrednost: 7.174 € 

Stroški tekočega poslovanja so bili realizirani v višini 7.174,19 EUR. Pomembnejši odhodki 

med tekočimi odhodki so sejnine svetnikov, nagrade za delo, nakup goriva za Vaško gasilski 

dom in poštnina. 

06013 - Namenska sredstva Vodovodnega odbora Kapela za nadgradnjo VG 

doma 

Vrednost: 12.327 € 

Vodovodni odbor Kapela je ob koncu svojega delovanja prenesel ostanek sredstev na račun 

KS Kapela. Prenos je bil namenski - za nadgradnjo Vaško - gasilskega doma na Kapeli. O 

tem so bile podane izjave vseh, ki so bili priključeni na vodovod Kapela v  času delovanja 

Vodovodnega odbora Kapela. V letu 2009 je Prostovoljno gasilsko društvo s Krajevno 

skupnostjo Kapela pričelo aktivnosti za izvedbo dograditve in nadgradnje skupnega doma 

na Kapeli. Sredstva, ki so bila deponirana na računu KS Kapela bodo kot investicijski 

transfer PGD Kapela nakazana za plačilo opravljenih del projektiranja in izvedbe del. V letu 

2012 je bilo predvideno da se izda dovoljenje za gradnjo nadzidave, vendar še ni urejena 

etažna lastnina doma na Kapeli. Ko bo to storjeno, bo s tem omogočeno črpanje 

deponiranih sredstev. V letu 2018 so bila sredstva dokončno prenakazana na PGD Kapela, 

ker se je uredila etažna lastnina doma. 

06029002 - Delovanje zvez občin 

01015 - Članstvo v skupnosti občin 

Vrednost: 1.561 € 

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. 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

04006 - Stroški notarjev, odvetnikov, sod.stroški, svetovanje 

Vrednost: 39.740 € 

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov odvetnikov v različnih sodnih postopkih oz. 

za notarske storitve, overitve podpisov ter za pravno svetovanje. Pretežni del sredstev 

predstavlja plačilo stroškov odvetniku Belecu, ki je zastopal občino in Radensko v zadevi 

denacionalizacije. 

04010 - Plače in drugi izdatki zaposlenim v občinski upravi 

Vrednost: 244.805 € 

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 2018 je bilo zaposlenih 11 delavcev 

(1 del.mesto je nadomeščanje dolgotrajne bolniške). 

04012 - Varstvo pri delu OU 

Vrednost: 1.817 € 

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: 29.115 € 

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.  

04333 - STROKOVNE KOMISIJE 

Vrednost: 2.648 € 

Stroški sejnin za komisije, ki jih imenuje župan in niso stalna delovna telesa občinskega 

sveta. 

04917 - Varstvo osebnih podatkov - pooblaščena oseba(pogodba) 

Vrednost: 1.220 € 

Občina ima za izvajanje Zakona o varstvu osebnih podatkov najetega pooblaščenega 

pogodbenika. To mora biti zunanja pooblaščena oseba. Občina Radenci ima sklenjeno 

pogodbo s podjetjem Intelektum d.o.o.. 

04888 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 

Vrednost: 37.402 € 

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  za plače v 50%  povrne Republika Slovenija. 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 

04014 - Stroški vzdrž.poslovne stavbe Radg.9 G 

Vrednost: 22.201 € 

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje prostorov kjer deluje občinska uprava: odvoz 

smeti, vzdrževanje stavbe, ogrevanje, vzdrževanje klimatskih naprav, ogrevalnih naprav, 

dvigala. 



04015 - Stroški službenega vozila 

Vrednost: 3.616 € 

Sredstva za gorivo, vzdrževanje, popravila, pristojbine za registracijo, vinjeto. Občina ima v 

lasti službeno vozilo VW Passat, l.2008, ki ga tekoče vzdržujemo in uporabljamo za 

službene namene. 

04016 - Vzdrževanje in nakup opreme v upravi 

Vrednost: 45.380 € 

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).  

04909 - NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV IN OPREME (obč.uprava, društva) 

Vrednost: 125.680 € 

Občina je v letu 2017 kupila dve nadstropji poslovne stavbe, eno nadstropje pa podjetje 

Progrin d.o.o. iz Gornje Radgone. Sredstva so bila namenjena za nabavo opreme v 

novi poslovni stavbi na naslovu Radgonska cesta 9g. Potrebno pa je bilo zagotoviti sredstva 

za servisiranje mehčalnih naprav, kotlovnice, klimatov. postaviti je bilo potrebno drog za 

zastave, izdelati ključe, vzpostaviti wi-fi mrežo, sanirati tlak pred vhodom v stavbo. 

 

 
 

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: 4.142 € 

Sredstva so namenjena za nagrado za vodenje CZ poveljniku Civilne zaščite. V letu 2018 se 

je kupil LED reflektor in 3 garderobne omare za opremo Civilne zaščite. 

04023 - Vzdrževanje zaklonišča 

Vrednost: 1.471 € 

Stroški električne energije za zaklonišče in rednih mesečnih del, ki jih je izvajalo 

PGD Radenci Boračeva. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

04025 - Redna dejavnost gasilskih društev 

Vrednost: 33.000 € 

04026 - Požarna taksa (nabava gasilske opreme,sejnine) 

Vrednost: 10.085 € 



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. Prav tako je iz te postavke del sredstev 

namenjenih za sejnine Odboru za razpolaganje s sredstvi požarne takse. 

04027 - Redna dejavnost gasilske zveze 

Vrednost: 4.000 € 

Sredstva so namenjena za redno delovanje Gasilske zveze Občine Radenci. 

04028 - Sofinan.ureditve gasilskih domov 

Vrednost: 5.000 € 

Sredstva smo nakazali PGD Hrašenski Vrh v skladu s sprejetim sklepom občinskega sveta 

za nadaljevanje gradnje gasilskega doma. 

 

 
Foto: Miro Majerič, obč.uprava 

04029 - Sofinanciranje nakupa gasilske opreme za društva 

Vrednost: 50.000 € 

Sredstva so se nakazala Gasilski zvezi Radenci, kjer se bodo zbirala za nabavo gasilske 

avtocisterne za potrebe PGD Kapela (40.000,00 EUR, 10.000,00 EUR za opremo). 

 

   
 



   
Foto: Darjan Meglič, 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: 1.458 € 

Sredstva so bila namenjena za nakup čelad (kolesarski izpiti), tisk odsevnikov in kresničk 

ter popravilo koles s katerimi otroci opravljajo kolesarski izpit. 

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

04035 - Javna dela v javnih zavodih 

Vrednost: 24.472 € 

Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov javnih del v OŠ Radenci, OŠ Kapela, Rdeči 

križ G.Radgona in Zavodu za turizem in šport Radenci. 

04043 - Javna dela - komunalna 

Vrednost: 41.488 € 

V letu 2018 je občina bila uspešna na razpisu za javna dela. Zaposleni so bili 4 delavci in 

sicer za obdobje februar do november 2018. Opravljali so razna komunalana dela: čiščenje 

okolice, košnja, vzdrževanje objektov v lasti občine. 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

04050 - Kmetijski program in obramba pred točo 

Vrednost: 17.878 € 

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. 



11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

04048 - LAS Prlekija - akcijska skupina 

Vrednost: 2.617 € 

Sredstva iz te postavke so se namenila za izvajanje projektov v okvirju Lokalne akcijske 

skupine LAS Prlekija. Vodilo predstavlja Lokalna razvojna strategija za območje Prlekije 

2007-2013. Plačilo je bilo izvedeno za pokritje stroškov aktivnosti v letu 2018. 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

04051 - Oskrba potepuških in zapuščenih živali 

Vrednost: 3.100 € 

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. 

04351 - Oskrba potepuških in zapuščenih živali (Društvo za zaščito živali) 

Vrednost: 1.100 € 

Donacija Društvu za zaščito živali, ki skrbi za prostoživeče živali v Radencih. Hkrati poskrbi 

tudi za njihovo sterilizacijo oz. kastracijo in s tem se stroški občine močno zmanjšajo 

(oskrba v azilu). 

1104 - Gozdarstvo 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

04045 - Gospodarjenje z divjadjo 

Vrednost: 837 € 

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 strogo namenska sredstva. 

04052 - Vzdrževanje gozdnih cest 

Vrednost: 8.606 € 

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 "gozdne amortizacije". 

Občina po opravljenih delih vzdrževanja predloži zahtevek Ministrstvu za kmetijstvo, ki 

opredeljena sredstva v pogodbi nakaže na občinski račun.  

Vzdrževanje gozdnih cest je opravilo podjetje PGM Močnik d.o.o.. 

 



13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

04057 - Zimska služba na občinskih cestah 

Vrednost: 207.113 € 

Občina Radenci izvaja javno gospodarsko 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.  

Koncesionar je Pomgrad - CP d.d. iz Murske Sobote, njihov podizvajalec za določena dela pa 

SIM Radenci d.o.o.. 

04059 - Vzdrževanje javnih površin - javna snaga 

Vrednost: 86.018 € 

V letu 2014 je Občina Radenci razpisala koncesijo za opravljanje javne gospodarske službe 

vzdrževanja in urejanja javnih površin. Koncesionar je domače podjetje GMW d.o.o. iz 

Rihtarovcev, ki opravlja delo na podlagi koncesijske pogodbe. 

04247 - Vzdrževanje občinskih cest (koncesija) 

Vrednost: 298.325 € 

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 Pomgrad - CP d.d.. Letni plan 

vzdrževanja pripravi koncesionar v sodelovanju z občinsko upravo in predstavniki KS. V letu 

2018 se je saniralo več javnih poti v skladu s seznamom, ki ga je pripravila posebna 

komisija. 

500 - KRAJEVNA SKUPNOST RADENCI 

05006 - Vzdrževanje javnih poti 

Vrednost: 14.993 € 

Javne poti v gramozni izvedbi so se vzdrževale v skladu s potrebami. Ob močnejših deževjih 

so bile pregledane in sanirane. 

05008 - Vzdrževanje JP - urejanje propustov in izkopi jarkov 

Vrednost: 20.846 € 

Urejen je bil odvodnik v naselju Hrastje Mota. Saniran je bil odvodnik od Zamuda do 

Boračevskega potoka - odvodnik Radenci jug. V gaju je bil izveden odvodni jarek za odvod 

vode v odvodnik Radenci jug. Brežine odvodnikov so bile tudi pokošene.  Saniran pa je bil 

tudi del Boračevskega potoka ob čistilni napravi. 

600 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA 

06006 - Vzdrževanje JP-gramoziranje,grederiranje,prevoz gramoza 

Vrednost: 15.519 € 

Realiziacija je bila v višini 15.519,45 EUR. V letu 2018 smo izvedli redno gramoziranje, 

obcestno košnjo in vzdrževalna dela na obcestnih objektih z vgradnjo dodatnih propustov. 

Javne poti na območju KS Kapela so bile dobro vzdrževane, sredstva so bila porabljena zelo 

racionalno. 

06008 - Vzdrževanje odvodnikov, propustov in drenažnega sistema 

Vrednost: 14.916 € 



V letu 2018 smo nadaljevali urejanje vodotoka iz Kapelskega Vrha proti Okoslavcem, uredili 

smo več propustov čez odvodnik. Urejen je bil odvodnik v naselju Spodnji Kocjan in med 

naseljema Rački Vrh in Turjanski Vrh. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

04173 - Cesta JP 844231 Janž.Vrh-odcep Ostan-del 

Vrednost: 38.677 € 

V letu 2018 se je obnovila cesta JP 844231 Janžev Vrh - odcep Ostan, ki je bila že delno 

obnovljena v prejšnjih letih. V letu 2019 se bo zagotovila še ureditev odvodnjavanja. 

 

     
Foto: Miro Majerič, obč.uprava 

04296 - Komunalno opremljanje parcel pri GD Rad.-Bor.1.faza 

Vrednost: 8.991 € 

Stroški novelacije PD DGD in PZI za parcele za gasilskim domov ter njihovo ureditev. 

Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. 

04322 - Ureditev hodnika za pešce "Kapela-Radenci" 

Vrednost: 1.679 € 

V letu 2016 se je pristopilo k izgradnji pločnika od konca naselja Radenci do vrha Paričjaka 

(Vinogradniška hiša). Večina del je bila opravljena že leta 2017. Izgrajena je bila tudi javna 

razsvetljava kar je povečalo prometno varnost udeležencev v prometu. V letu 2018 je bilo 

potrebno samo še dokupiti in zamenjati en litoželezni pokrov. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

04056 - Vzdrževanje prometne in neprometne signalizacije in BCP 

Vrednost: 1.653 € 

Stroški predstavljajo ažuriranje banke cestnih podatkov in stroške postavitve cstnega 

ogledala. 

04264 - Ureditev avtobusnih postajališč (nadstreški,ostalo) 

Vrednost: 28.404 € 

V letu 2018 smo uredili  dve avtobusni postajališči z nadstrešnicami (Okoslavci - obe strani 

ceste). Dela so izedla podjetje Legartis d.o.o. iz Lendave, podjetje SIM d.o.o. in podjetje 

Lucidos d.o.o.. 



   
Foto: Miro Majerič, obč.uprava 

 

04314 - Ureditev krožišča v Radencih 

Vrednost: 114.818 € 

Plačilo stroškov za izvedbo rondoja: gradbena dela, nadzor, priključitev elektrike. Dela je 

izvedlo podjetje GMW d.o.o. iz Turjancev. 

 

  
Foto: Miro Majerič, obč.uprava 

 

04851 - UREDITEV STANOVANJSKE SOSESKE RADENCI-VAS KOT OBMOČJE 

PRIJAZNEGA PROMETA 1.faza 

Vrednost: 73.566 € 

Občina je bila uspešna na razpisu Trajnostna mobilnost in je pridobila sredstva za ureditev 

dela Radenci - Vas. Jeseni leta 2018 so se pričela dela na Gubčevi ulici, ki se bodo zaključila 

v letu 2019. Izvajalec del je podjetje GMW d.o.o.. 

 



   
 

 
Foto: Miro Majerič, obč.uprava 

13029004 - Cestna razsvetljava 

04070 - Električna energija za javno razsvetljavo 

Vrednost: 46.408 € 

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 2018 so se stroški 

električne energije ponovno dodatno znižali zaradi prenove javne razsvetljave (LED sijalke). 

04071 - Vzdrževanje javne razsvetljave s katastrom 

Vrednost: 15.415 € 

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. Vzdrževalna dela opravlja domače podjetje E+ projekt d.o.o. iz Šratovcev. 

04219 - Javna razsvetljava - obnova 

Vrednost: 15.201 € 



Tudi v letu 2018 smo 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 E+ 

projekt. 

04508 - Javna razsvetljava v smeri Radenci - Paričjak 

Vrednost: 12.576 € 

Izvedba javne razsvetljave v smeri Radenci - Paričjak. 

 

 
Foto: Miro Majerič, obč.uprava 

1306 - Telekomunikacije in pošta 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

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

Vrednost: 27.303 € 

V letu 2018 se je pristopilo k širitvi optičnega omrežja v smeri Janžev Vrh - Radenski Vrh.. 

V ta namen so bila izvedena dela, ki so omogočila priključitev uporabnikov na novo 

zgrajeno širokopasovno omrežje. Določena dela na realaciji Kapela - Janžev Vrh so bila 

opravljena tudi v letu 2018  (vpihovanje optičnih vlaken). Prav tako je bila kupljena aktivna 

oprema za vključitev novega ponudnika T-2. 

14 - GOSPODARSTVO 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

04507 - MALO GOSPODARSTVO - sofinanciranje 

Vrednost: 6.922 € 

Po sklepu Odbora za gospodarstvo se je del sredstev v višini 700 evrov namenil za nakup 

gas.avtocisterne, del sredstev pa je bil namenjen plačilu vzpostavitve seznama Kupuj e-

lokalno. 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 - Promocija občine 

04077 - Turistične prireditve, promocija in delovanje društev 

Vrednost: 22.865 € 

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). 

04313 - LAS -projekt -Družinski festival MAČJE MESTO 

Vrednost: 88.604 € 

Stroški, ki nastajajo v zvezi s prireditvijo Mačje mesto. Z družinskim festivalom Mačje 

mesto smo uspešno kandidirali na razpisu za dodelitev sredstev. Sredstva smo delno dobili 

povrnjena v letošnjem letu. 

 

 
 

   
Foto: Tatjana Vrbančič, obč.uprava 

 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

04080 - Javni zavod za turizem in šport Radenci 

Vrednost: 166.582 € 

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 2018 je 17% lastni (tržni) delež financiranja Zavoda. Izpostaviti je potrebno dejstvo, 

da večji delež materialnih stroškov predstavljajo 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. Direktorica Zavoda za turizem in šport je bila do 31.3.2018 Sonja Bily, od 

1.4.2019 dalje je direktor Branko Žnidarič. 

04311 - e-točka (WI-FI povezava v središču Radencev) 

Vrednost: 2.782 € 

Sredstva tekočega vzdrževanja E-točke. 

04919 - PRO-TURIST DESTINACIJE MOR.TOPLICE,LENDAVA,RADENCI 

(POMURJE) 

Vrednost: 3.890 € 

Izvedba projekta, kjer občina sodeluje kot partner bo prispevala k razvoju pametnega 

turističnega ekosistema. Cilj pametnega turističnega ekosistema je, da obiskovalec / turist 

deluje kot domačin in postane s pomočjo tehnologije del lokalnega gospodarstva, ko pride v 

vodilno destinacijo. Turistični ponudniki ponujajo storitve obiskovalcem / turistom s 

pomočjo tehnologije in omrežja. Druge storitve, kot so storitve mobilnih operaterjev, bank, 

itd. se prav tako aktivno vključujejo v sistem in zagotavljajo najboljše možne storitve za 

obiskovalce / turiste. 

Pametni turizem zahteva uporabo interneta na drugačen način. Poleg same rezervacije 

preko spleta so pomembne dejanske izkušnje, ki jih obiskovalec / turist doživi v turistični 

destinaciji. Turistične pakete in dejansko načrtovanje poti / ture se bo upravljalo pametno, 

kar bo okrepilo celotne izkušnje obiskovalcev / turistov, jim omogočalo večjo svobodo in 

neodvisnost pri doživljanju pokrajine in znamenitosti v njej. Na primer, potem, ko 

obiskovalec / turist pride v turistično destinacijo, mu bo na voljo spletno mesto, kjer bo 

dobil informacije o destinaciji. kot je najkrajša pot do določene znamenitosti, prometne 

zastoje na tej poti, nadomestni načini za dostop do te točke, se mu zagotovijo mobilne ture, 

ki podrobno navedejo vse turistične zanimivosti, lokalne restavracije itd. in mu pomagajo 

na njegovem potovanju. 

AKCIJA 1: RAZVOJ TURISTIČNIH PRODUKTOV 

AKCIJA 2: VZPOSTAVITEV SODOBNIH DIGITALNIH ORODIJ IN DIGITALNA PROMOCIJA 

TURISTIČNE PONUDBE  

AKCIJA 3: STROŠKI INFORMIRANJA IN KOMUNICIRANJA 

AKCIJA 4: STROŠKI INVESTICIJ V NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA (licence za 

informacijske sisteme) 

04925 - PREHISTORY ADVENTURE "OD KAMNA DO ŽELEZA" SI-HR 

Vrednost: 286 € 

Prazgodovinska dediščina na območju partnerskih občin ni celovito predstavljena v obliki 

privlačne vsebine in ni upravljana trajnostno. Zaradi tega je SKUPNI IZZIV projekta 

Prehistory Adventure oblikovanje novih vsebin z njihovo EKONOMSKO 

AKTIVACIJO ter zagotavljanje trajnosti. Arheologi opozarjajo na 2 prisotni vrzeli: 

pomanjkanje inovativnih pristopov pri turistični interpretaciji arheološke dediščine v naravi 

ter zapostavljenost posamičnih najdb. Obstajajo klasične vitrinske razstave, informacijsko 

šibki arheološki parki in slabo promovirane poti. Posamične najdbe celo niso interpretirane v 

smislu turističnih vsebin. Na ta izziv odgovarja SPLOŠNI CILJ projekta kako na poučen in 

raziskovalen način povezati potek prazgodovine od starejše kamene dobe do železne dobe, 

ovrednotiti in izpostaviti pomembnost posamičnih najdb ter izkustveno pokazati kako je 

pračlovek v različnih obdobjih živel, se oblačil, jedel, delal in kakšne so bile njegove navade. 

Pričakovana SPREMEMBA bodo nove zanimive vsebine brez škodljivih vplivov na zavarovano 

jedro dediščine, ki bodo povečale število obiskovalcev programskega območja za 8.000. 



Projekt bo povezal in aktiviral prazgodovinski potencial v 5 različnih regijah programskega 

območja in ciljnim skupinam ponudil nepozaben vpogled v najbolj oddaljeno obdobje 

človeške zgodovine. 

SKUPNI OUTPUTI so: 1 nov integralni turistični produkt, ki bo ponudil izkustveni sprehod 

skozi dediščino prazgodovine, 1 aplikacija razširjene stvarnosti, ki nudi vse dimenzije 

doživljanja, a hkrati ohranja strokovno noto ter prenos prazgodovinskih znanj preko 

različnih Adventure learning dogodkov. KORISTI bosta imela sektor turističnega 

gospodarstva in lokalno prebivalstvo (z 

namenom ekonomske aktivacije). Hkrati bo projekt vplival na turiste in drugo 

zainteresirano javnost (z namenom zanimivega vseživljenjskega učenja in pridobivanja 

novih kompetenc). 

Zaradi bogate zgodovine na čezmejnem območju obmejne regije med Slovenijo in Hrvaško 

obstaja veliko zelo zanimive kulturno zgodovinske dediščine, ki pa je iz vidika razvoja 

turizma in gospodarstva neizkoriščena. Partnerji: Op橮a Donja Vo桬 Občina Zreče, Muzej 

Turopolja, Občina Radenci, Arheološki muzej v Zagrebu in Univerza v Ljubljani, Filozofska 

fakulteta, Oddelek za arheologijo smo se skupaj prijavili na razpis z željo pripraviti skupni 

turistični produkt - IZKUSTVENI SPREHOD SKOZI DEDIŠČINO PRAZGODOVINE. 

Vsebina: Izgradnja in postavitev prazgodovinskega interpretacijskega učnega poligona - 

plato pred pošto, avtorsko delo - plačilo kiparja( izdelava QR kode, kot osrednjega 

spomenika v integracijskem učnem poligonu. Na kodi bo zapis oz. preusmeritev na link 

integralnega turističnega produkta), priprava vsebine učne poti od od "Kamna do železa" 

(zgodba o povezavi prazgodovine z novejšo zgodovino v Radencih t.j od obdobja pračloveka 

do pričetka zdraviliškega turizma v Radencih, vključene bodo označevalne table pri 

posameznem učnem eksponatu, ki bodo označene tudi s QR kodo in izdana bo zloženka s 

kratkim vsebinskim opisom in zemljevidom, označitev časovnega traka), priprava 

integralnega turističnega produkta"Prehistory Adventure" in izvedba pilotne ekskurzije. 

Priprava produkta, ki zahteva obisk vseh destinacij, dogovor o poteku poti (možnost krožne 

poti, ne glede na kraj začetka), priprava turistično zanimive zgodbe. Izvedba pilotne 

ekskurzije za otroke in izvedba študijskega potovanja za novinarje, izvedba  strokovnih 

delavnic na temo prazgodovinskega orodja (npr. OŠ Radenci, OŠ Kapela, Srednji šoli  za 

gostinstvo in turizem Radenci, na drugih turističnih prireditvah zelenega turizma), izvedba 

iskanja skritega zaklada na učnem poligonu "Od kamna do bakra", 4  delavnice - umetnost 

v prazgodovini (likovna in kiparska delavnica pod mentorstvom akademskega kiparja in 

strokovne ekipe umetniških vodij - dopolnjevanje z aktivnostmi Mačje mesto), parkovna 

oprema (dobava in namestitev tematskih kamnitih sedal,  4 kom parkovnih klopi, kamniti 

pitnik, stojalo za kolesa,  koš za smeti). 

 

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 € 

Sredstva so namenjena delovanju skupnega podjetja JP Prlekija d.o.o.. 

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

Vrednost: 31.802 € 

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 2018 smo plačali po pogodbi o sodelovanju 

pri aktivnostih za izgradnjo postajališč za avtodome, izdelavo dokumentacije za prijavo na 

razpis za energetsko sanacijo stavb, obnovo vodnjaka v Boračevi, projekt Jem lokalno 2 ter 

pripravo vloge za razpis SI-HR Mura Drava bike, idejno zasnovo rondoja ter svetovanje in 

pripravo dokumentacije za razpis Mobilnost 2.faza. 

 

 



Ureditev vodnjaka v Boračevi:  

    

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

04088 - Sanacija odlagališča Hrastje Mota 

Vrednost: 14.502 € 

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: 28.841 € 

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 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. V skladu s tem sklepom občina združuje 

sredstva v proračunskem skladu pri Občini Puconci, sami pa vodimo posebni sklad na kontu 

900600. 

Ta delitev je bila podaljšana tudi v leto 2018 in kasneje tudi v leto 2019. Potrjena je z 

elaboratom. 

 



 
 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

04400 - Subvencioniranje cene omrežnine(kanalizacija) 

Vrednost: 29.884 € 

Občinski svet Občine Radenci je sprejel sklep o določitvi višine subvencionirane cene 

omrežnine. Subvencija občanom znaša 30% cene omrežnine. 

04824 - Kanalizacijski sistem (iz omrežnine) 

Vrednost: 16.920 € 

V letu 2018 so se izvedla sanacijska dela v Radencih v Cvetlični ulici, Kajuhovi 

ulici, zamenjava pokrovov na kanalizacijskem omrežju. 

04827 - MALE ČISTILNE NAPRAVE - sofinanciranje 

Vrednost: 9.000 € 

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. 

Tudi v letu 2018 je bil objavljen razpis za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav. 

Subvencijo je dobilo 9 gospodinjstev (1.000 eur/gosp.). 

04829 - Kanalizac.sistem-projekt Boračeva-Janž.V.-I.faza izvedba 

Vrednost: 17.202 € 

Sredstva za plačilo pridobitve služnostnih predpogodb za območje izgradnje kanalizacije. 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

04850 - ELEKTRIČNA POLNILNA POSTAJA 

Vrednost: 7.474 € 

Izgradila se je električna polnilnica na AP Radenci s sofinanciranjem EKO sklada. Izvajalec 

del je bil Petrol d.d.. 

  
Foto: Miro Majerič, obč.uprava 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

04123 - Nadomestila (služnostne in stavbne pravice) 

Vrednost: 183 € 

V skladu s sporazumom, da Župnija Kapela odstopa del zemlje za potrebe vodovoda, se 

plačuje vodarina ŽU Kapela. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

04102 - Občinski prostorski akti 

Vrednost: 2.196 € 

Občina Radenci je v letu 2017 delno zaključila postopek priprave in sprejema Občinskega 

prostorskega načrta. Postopek se je nadaljeval tudi v letošnjem letu. Plačujemo pa tudi 

stroške priprave mnenj o skladnosti z OPN, ki jih izdeluje podjetje Progrin d.o.o.. 

 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

04106 - Oskrba z vodo 

Vrednost: 7.371 € 

Občina je dolžna izvajati HACCP za vodovod in tega pogodbeno opravlja Komunala Gornja 

Radgona. Prav tako je v letu 2016 občina sklenila dodatek k pogodbi za izvajanje 

HACCP tudi za Vaški vodovod Hrastje Mota in Vaški vodovod Hrašenski Vrh, ki se ne želijo 

priključiti na mestni vodovod. Upravljalec obeh vaških vodovodov je Srečko Kegl iz Račkega 

Vrha. V letu 2017 sta se vodovoda preoblikovala v pravno obliko z.o.o.. 

04107 - Vodov.sis.-hidravlično uravnoteženje sis. 

Vrednost: 8.816 € 

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo armatur v VH Norički Vrh po sporazumu med 

vsemi občinami, ki so del sistema C. 

04401 - Subvencioniranje cene omrežnine (vodovod.omrežje) 

Vrednost: 72.041 € 

Občinski svet je sprejel sklep, da omrežnino delno subvencionira nepridobitnim 

uporabnikom in to v višini 41,348%. 

04402 - Subvencioniranje cene vode 

Vrednost: 39.782 € 

V letu 2015 je občinski svet sprejel sklep, da občina vodarino delno subvencionira. 

Subvencija v letu 2018 je znašala 28,315% cene vode. 

04822 - Vodovodni sistem C 

Vrednost: 110.653 € 

Stroški, ki nastajajo pri vzdrževanju vodarne Podgrad: električna energija, priprava vode, 

dela, ki jih opravlja JP Prlekija d.o.o. ter košnja. 

Del sredstev s te proračunske postavke pa se je zagotovil za pokritje s strani države 

nepriznanih stroškov:  služnosti, nakupi zemljišč, nepredvidena dela SKLOP 2. 

04830 - Vodovodno omrežje(iz omrežnine) 

Vrednost: 87.839 € 



Tudi v letu 2018 je bila plačana zamenjava vodovodnih ur, ki je všeta v omrežnino. Prav 

tako se iz te postavke pokriva plačilo sanacije defektov. Iz te postavke se plačuje tudi 

zavarovanje vodovoda, nezmožnost rabe zemljišč na vodovarstvenih območjih ter črpanje 

vode Radenska d.d. za obdobje 1-12/2017. 

04906 - Vodna povračila -vodov.sistem Radenci 

Vrednost: 43.810 € 

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 Direkcija za 

vode izda odločbo na podlagi katere mora občina plačati vodna povračila v državni 

proračun. V letu 2018 je bilo načrpane vode 643.807 m3 (tudi vaški vodovodi). Vodna 

povračila plačujejo občani glede na porabljeno vodo po števcu, vodne izgube plača v celoti 

občina. 

 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

500 - KRAJEVNA SKUPNOST RADENCI 

05010 - Stroški tekočega vzdrževanja pokopališča Radenci 

Vrednost: 6.771 € 

Finančna sredstva za tekoče vzdrževanje pokopališča: izdatki za električno energijo, odvoz 

smeti, zavarovalne premije za objekt in tekoče vzdrževanja pokopališča. Stroški 

vzdrževanja  pokopališča so se  v celoti pokrili iz prihodkov. V letu 2018 je bilo ustvarjeno 

6.766,74 EUR prihodkov na pokopališču. 

600 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA 

06010 - Stroški tekočega vzdrževanja pokopališča na Kapeli 

Vrednost: 15.938 € 

Skupaj je bilo za tekoče vzdrževanje, to je električna energija v vežici, odvoz smeti, poraba 

vode, košnje, čiščenje vežice na območju pokopališča v letu 2018 porabljeno 15.937,75 

EUR. 

06011 - Stroški investicijskega vzdrževanja pokopališča in vežice 

Vrednost: 3.839 € 

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. V letu 2018 je bilo ustvarjenih 24.139,28 EUR prihodkov. 

  



16039003 - Objekti za rekreacijo 

04505 - ŠC SLATINA - TRIBUNE - ZASENČENJE 

Vrednost: 4.219 € 

V letu 2018 so se tribune na ŠC Slatina opremile s senčili. 

 

    
Foto: Miro Majerič, obč.uprava 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

04262 - Kanalizacijski,vodovodni in ostali priključki (iz komun.prisp.) 

Vrednost: 43.865 € 

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: 25.923 € 

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. Ostali stroški predstavljajo vplačila v 
rezervni sklad in tekoče vzdrževanje stanovanj(menjava pip, WC kotličkov, radiatorjev,..). 

V letu 2018 se je izvedla energetska prenova - zamenjava oken na objektu Paričjak 24, v 

stanovanju na Gregorčičevi 6 ter zamenjava strešnih oken v stanovanju na Ljuba Šercerja 
3. 



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

stavbna zemljišča) 

04122 - Cenitve in geodetske odmere 

Vrednost: 13.712 € 

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 2018 smo uredili lastninska razmerja ob nekaterih cestah in delih cest ter naročili več 

cenitev. 

16069002 - Nakup zemljišč 

04125 - Nakupi zemljišč 

Vrednost: 32.340 € 

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. 

V letu 2018 je občina kupila tudi zemljišče v Radencih, ki omogoča dostop do lastnih parcel 

z druge strani, prav tako pa več manjših in s tem pridobila v celoti lastninsko pravico na 

parcelah. 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 - Primarno zdravstvo 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

04127 - Zdravstveni dom Gornja Radgona 

Vrednost: 3.288 € 

Občina Radenci je soustanoviteljica javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja 

Radgona in je v okviru ustanovitvenega akta dolžna sofinancirati investicije v tem zavodu. V 

letu 2018 so se začele aktivnosti povezane z gradnjo Centra za krepitev zdravja, ki bo v 

Gornji Radgoni poleg Zdravstvenega doma. 

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

04129 - Preventivno cepljenje (HPV) 

V letu 2016 je občinski svet sprejel sklep, da se plačajo stroški cepljenja fantov proti HPV 

(za dekleta je brezplačno v okviru javnega zdravstva). Tako smo v letu 2018 plačali 



cepljenje fantom, ki so to želeli in se cepili proti HPV v Zdravstvenem domu Gornja 

Radgona. 

04276 - Subvencioniranje kopalne karte za občane 

Vrednost: 9.587 € 

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 cca 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 zdravstveno zavarovanje(nezavarovane osebe) 

Vrednost: 41.614 € 

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: 2.823 € 

Občina v skladu z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti zagotavlja sredstva za 

mrliške oglede in obdukcije s stroški prevoza. V letu 2018 smo bili dolžni plačati stroške ene 

obdukcije ter prevoza na obdukcijo in stroške mrliških ogledov. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

04136 - Obnova sakralnih spomenikov 

Vrednost: 4.000 € 

V letu 2018 so bila sredstva nakazana na Župnijski urad Kapela za obnovo cerkve. 

04137 - Obnova cerkve Sv. Cirila in Metoda Radenci 

Vrednost: 50.000 € 

Na podlagi sklepa občinskega sveta so bila sredstva nakazana na Župnijski urad Radenci in 

sicer namensko za obnovo cerkvene strehe. 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB-KeCwfTLAhWHXhQKHa-CBQwQjRwIBw&url=http://privoscite.si/ponudbe/15033/zdravilisce-radenci-celodnevno-kopanje-z-enkratnim-vstopom-v-fitnes-studio-koriscenje-do-31.08.2015/&psig=AFQjCNF8TW8ywxC-b-WP5DZV929RhZFucw&ust=1459842969479821


 

 
http://www.ztsradenci.si/kiosk/index.php/znamenitosti-v-obcini/item/75-cerkev-sv-cirila-in-metoda/75-cerkev-sv-cirila-in-metoda  

04197 - Spomenik vojni za Slovenijo 

Vrednost: 3.000 € 

V letu 2018 sta se v spominskem parku ob potoku postavila dva tetraedra. Njuno postavitev 

je delno sofinancirala občina, delno pa društvo. 

 

 
Foto: Miro Majerič, obč.uprava 

 
https://www.google.si/search?biw=1371&bih=668&tbm=isch&sa=1&ei=-

QShXMvxNo6Gk74PstuT4As&q=dan+samostojnosti+ob%C4%8Dine+radenci+2018&oq=dan+samostojnosti+ob%C4%8Dine+radenci+2018&gs_l=img.3.

..106110.109749..110724...0.0..0.99.1203.18......0....1..gws-wiz-img.83tt4zM4ajo#imgrc=BPZmKfUCUHjGpM:&spf=1554056896150 

04922 - MONOGRAFIJA RADENC 

Vrednost: 14.123 € 

Občina Radenci je založila in izdala monografijo o Radencih, ki predstavlja tudi protokolarno 

darilo. 

http://www.ztsradenci.si/kiosk/index.php/znamenitosti-v-obcini/item/75-cerkev-sv-cirila-in-metoda/75-cerkev-sv-cirila-in-metoda
https://www.google.si/search?biw=1371&bih=668&tbm=isch&sa=1&ei=-QShXMvxNo6Gk74PstuT4As&q=dan+samostojnosti+ob%C4%8Dine+radenci+2018&oq=dan+samostojnosti+ob%C4%8Dine+radenci+2018&gs_l=img.3...106110.109749..110724...0.0..0.99.1203.18......0....1..gws-wiz-img.83tt4zM4ajo#imgrc=BPZmKfUCUHjGpM:&spf=1554056896150
https://www.google.si/search?biw=1371&bih=668&tbm=isch&sa=1&ei=-QShXMvxNo6Gk74PstuT4As&q=dan+samostojnosti+ob%C4%8Dine+radenci+2018&oq=dan+samostojnosti+ob%C4%8Dine+radenci+2018&gs_l=img.3...106110.109749..110724...0.0..0.99.1203.18......0....1..gws-wiz-img.83tt4zM4ajo#imgrc=BPZmKfUCUHjGpM:&spf=1554056896150
https://www.google.si/search?biw=1371&bih=668&tbm=isch&sa=1&ei=-QShXMvxNo6Gk74PstuT4As&q=dan+samostojnosti+ob%C4%8Dine+radenci+2018&oq=dan+samostojnosti+ob%C4%8Dine+radenci+2018&gs_l=img.3...106110.109749..110724...0.0..0.99.1203.18......0....1..gws-wiz-img.83tt4zM4ajo#imgrc=BPZmKfUCUHjGpM:&spf=1554056896150
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOzZHska3hAhUEGuwKHZTxDacQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ztsradenci.si/kiosk/index.php/znamenitosti-v-obcini/item/75-cerkev-sv-cirila-in-metoda/75-cerkev-sv-cirila-in-metoda&psig=AOvVaw0PdTezif3PXp1jVwti21BE&ust=1554147790803184
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjErqP3_6zhAhWGzKQKHajqC-UQjRx6BAgBEAU&url=http://www.gornjaradgona.zvvs.si/page/5/&psig=AOvVaw1ZsayXPGRYC5F4LI4rBk8w&ust=1554142954395311


 
https://www.pomurec.com/vsebina/48098/FOTO__Na_slavnostni_akademiji_ob_obcinskem_prazniku_predstavili_monografijo_o_R

adencih  

1803 - Programi v kulturi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

04138 - Knjižnica Gornja Radgona 

Vrednost: 51.089 € 

Občina financira iz te postavke zaposlene za knjižnično dejavnost, storitve in material 

knjižnice, nakup knjižničnega gradiva in stroške revidiranja poslovanja. 

04915 - PROJEKT CITY COOPERATION 2 

Vrednost: 24.832 € 

Sredstva za projekt City Cooperation 2. Gre za nadaljevanja projekta City Cooperation I, 

razvoj inovativnih turističnih projektov; doživetja  v mestih, sodobne tehnologije, povečanje 

regionalne ponudbe v mestih. Gre za skupen projekt treh držav Slovenije, Avstrije in 

Madžarske. Iz Slovenije sodelujemo Občina Ljutomer, Občina Gornja Radgona in Občina 

Radenci. Projekt bo trajal do leta 2020, vložek bo cca 15.000 EUR, likvidnostno skozi leta 

kot izhaja iz NRP-jev. Občina Radenci je v letu 2018 izkoristila 8.100 EUR za izdajo zloženke 

Obnova Zdraviliškega parka v Radencih. 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

04145 - Dejavnost kulturnih društev 

Vrednost: 12.000 € 

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) Strokovno 

izpopolnjevanje, izobraževanje mentorjev oz. vodij skupin 3% zagotovljenih proračunskih 

sredstev za tekoče leto. 

04146 - OI JSKD G. Radgona 

Vrednost: 3.345 € 

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 osnovnošolske mladine. 

Tako smo v letu 2018 sofinancirali 3 prireditve: Čriček poje - območno srečanje OPZ in 

MPZ, srečanje odraslih pevskih zborov Pesem združuje, srečanje ljudskih pevcev Dere sen 

jaz mali bija in prevoz učencev na ogled v Ljubljano. 

 

https://www.pomurec.com/vsebina/48098/FOTO__Na_slavnostni_akademiji_ob_obcinskem_prazniku_predstavili_monografijo_o_Radencih
https://www.pomurec.com/vsebina/48098/FOTO__Na_slavnostni_akademiji_ob_obcinskem_prazniku_predstavili_monografijo_o_Radencih


 
https://www.prlekija-on.net/galerija/10353/cricek-poje-2018.html 

 

 
https://www.prlekija-on.net/lokalno/18196/radenci-dere-sen-jaz-mali-bija.html  

1804 - Podpora posebnim skupinam 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 

04150 - Podpora drugim društvom 

Vrednost: 9.801 € 

Občina Radenci je v letu 2018 sofinancirala dejavnost posebnih skupin oz. drugih društev 

na podlagi javnega razpisa v skladu z določili Pravilnika. 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

04156 - Šport v društvih 

Vrednost: 46.500 € 

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. 

https://www.prlekija-on.net/galerija/10353/cricek-poje-2018.html
https://www.prlekija-on.net/lokalno/18196/radenci-dere-sen-jaz-mali-bija.html
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW-LnZi63hAhVQDuwKHevdAEUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.prlekija-on.net/galerija/10353/cricek-poje-2018.html&psig=AOvVaw1wMN7_9gBn7vB5btHbu4X_&ust=1554146133346072


Tradicionalne športne prireditve, ki so posebnega pomena za naš kraj: 38. Maraton treh 

src ter 38. Kolesarski maraton.  

04163 - Sofinanciranje športnih aktivnosti mlajših selekcij NK Radenska Slatina 

Vrednost: 7.000 € 

Sredstva so s posebnim sklepom župana bila dodeljena za neposredno financiranje mlajših 

selekcij NK Slatina. Odobritev sredstev je s posebnim sklepom potrdil občinski svet. 

 

 
https://www.mojaobcina.si/radenci/dogodki/nk-radenska-slatina---nk-podvinci-clani.html 

 

04164 - ŠPORTNO DRUŠTVO RADENCI - MARATON TREH SRC 

Vrednost: 5.000 € 

Dodatna sredstva za prireditev 38. Maraton treh src, ki je Radence posebnega pomena. 

Odobritev sredstev je s posebnim sklepom potrdil občinski svet. 

 

 
https://www.vzajemna.si/sl/ugodnosti/ugodnosti/38-maraton-treh-src 

04370 - Odbojkarski klub Radenci – sofinanciranje  
S sklepom občinskega sveta so bila zagotovljena dodatna sredstva za delovanje 

odbojkarske sekcije, ki deluje v okviru Športnega društva Radenci. 

https://www.mojaobcina.si/radenci/dogodki/nk-radenska-slatina---nk-podvinci-clani.html
https://www.vzajemna.si/sl/ugodnosti/ugodnosti/38-maraton-treh-src
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU-J3IjK3hAhXB6aQKHUydDFcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.mojaobcina.si/radenci/dogodki/nk-radenska-slatina---nk-podvinci-clani.html&psig=AOvVaw2C_XyDt4YkylbIWErcsqza&ust=1554146356184447
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRouf5jK3hAhXI16QKHaSGBrMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vzajemna.si/sl/ugodnosti/ugodnosti/38-maraton-treh-src&psig=AOvVaw0WmccEl6wORBbXEk7l4p_U&ust=1554146447714843


19 - IZOBRAŽEVANJE 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 - Vrtci 

04165 - Vrtec Radenci 

Vrednost: 601.549 € 

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. 

04168 - Vrtci izven Občine Radenci 

Vrednost: 70.732 € 

Zagotavljati moramo plačilo oskrbnine otrokom, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah, je pa 

eden izmed staršev naš občan, ki je tukaj stalno prijavljen.  

04365 - Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev  

Vrednost: 29.782 € 

Stroški dodatnega popusta staršem na podlagi pravilnika. Staršem se s strani CSD določen 

plačilni razred za oskrbo v vrtcu še dodatno zmanjša za en oz.za dva plačilna razreda v 

kolikor imajo stanovanjski kredit s katerim si rešujejo prvi stanovanjski problem. 

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok 

04170 - Vzgoja v času bolezni 

Vrednost: 695 € 

Otrokom, ki imajo stalno prebivališče v naši občini in so na zdravljenju v bolnišnici, so jim v 

bolnišnici dolžni nuditi dodatno nego in vzgojno-izobraževalno dejavnost. Za plačilo tega 

dela je namenjena postavka Vzgoja v času bolezni. 

04172 - Dod.pomoč otrokom s poseb.potrebami(spec.pedag.,spremljev.) 

Vrednost: 3.564 € 

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 2018 smo plačevali spremljevalko za enega otroka in pomoč specialne pedagoginje. 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 - Osnovno šolstvo 

04175 - Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci 

Vrednost: 129.559 € 

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 je v letu 2018 sofinancirala v skladu s sklenjeno pogodbo 1 kuharja v celoti, 

poučevanje drugega tujega jezika 10 ur na teden, zaposlitev računalničarja 25% zaposlitve.  

V letu 2018 se je dokončna plačala obnova sanitarij v novem delu šole ter adaptacija platoja 

pred vhodom v šolo. 



 
Foto: Miro Majerič, obč.uprava 

 

04176 - Osnovna šola Kapela 

Vrednost: 134.737 € 

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. 

V letu 2018 se ja nabavil prenosnik, interaktivna tabla, igrala, senčila na šoli, uredila se je 

razsvetljava telovadnice, projektor, mize, stoli. 

04177 - OŠ G.Radgona, podružnica Dr. Janko Šlebinger 

Vrednost: 3.193 € 

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 del plač in del materialnih stroškov v skladu s sklenjeno pogodbo. 

04863 - Aktivnosti za predšol.in šol.mladino ter obdaritev 

Vrednost: 9.358 € 

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 (Dan za ples) in sredstva za lutkovni abonma. Za miklavževanje smo namenili 3 

eur na otroka.  

 
https://www.os-radenci.si/index.php/napovednik-2/654-dan-za-ples-2018 

https://www.os-radenci.si/index.php/napovednik-2/654-dan-za-ples-2018
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04931 - Osnovna šola IV Murska Sobota 

Vrednost: 354 € 

Sredstva za materialne stroške, ki se delijo po številu otrok, ki omenjeno šolo obiskujejo. 

Občina Radenci ima trenutno v tej šoli enega otroka. 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

04190 - Glasbena šola Gornja Radgona 

Vrednost: 33.567 € 

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). 

04194 - Glasbena šola Maestro 

Vrednost: 11.170 € 

V letu 2018 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: 64.902 € 

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. 

- Štipendije 

04201 - Štipendije in članarine štipendijskim fundacijam 

Vrednost: 2.000 € 

Občina je članica Ustanove dr Antona Trstenjaka in članica Šiftarjeve fundacije za kar 

nameni sredstva v višini 1000 eur za vsako organizacijo. 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2002 - Varstvo otrok in družine 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

04811 - Darilo občine ob rojstvu otroka 

Vrednost: 7.937 € 



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 kartonko. V letu 2018 

smo izplačali nagrado za 38 novorojencev. 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

04207 - Družinski pomočnik 

Vrednost: 27.123 € 

V skladu s Pravilnikom o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega 

pomočnika je invalidna oseba: 

oseba s težko motnjo v duševnem razvoju oziroma oseba, ki ima znižano splošno ali 

specifično raven inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, govornem, motornem in 

socialnem področju ter pomanjkanje veščin, kar se odraža v neskladju med njeno mentalno 

in kronološko starostjo; je oseba, ki se lahko usposobi le za sodelovanje pri posameznih 

aktivnostih, potrebuje stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje, je omejena v gibanju, 

prisotne so težke dodatne motnje, bolezni in obolenja, razumevanje in upoštevanje navodil 

je hudo omejeno.  

Težko gibalno ovirana oseba oziroma oseba, ki ima prirojene ali pridobljene okvare, 

poškodbe gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja; gibalna oviranost se 

odraža v obliki funkcionalnih in gibalnih motenj, lahko tudi v omejenosti dostopnosti 

socialnega okolja in vzpostavljanja socialnih stikov; težko gibalno ovirana oseba ima zelo 

hude motnje gibanja, ki povzročajo popolno funkcionalno odvisnost, samostojno gibanje ni 

možno, lahko doseže samostojnost v gibanju z elektromotornim vozičkom, za sedenje 

potrebuje posebej prilagojene pripomočke, ima malo funkcionalnih gibov rok, možne so 

posebne prilagoditve hranjenja (sonda), v vseh dnevnih opravilih je odvisna od tuje pomoči, 

lahko se delno hrani sama; morebitna motnja sfinktrov je težje oblike in zahteva urejanje s 

pomočjo druge osebe, pri izvajanju aktivnosti potrebuje stalno fizično pomoč.  

V letu 2018 smo plačevali tri družinske pomočnike. Odločbo je izdal CSD Gornja Radgona. 

Izplačilo družinskim pomočnikom predstavlja obvezni program. Republika Slovenija povrne 

50% porabljenih sredstev na podlagi zahtevka. 

20049003 - Socialno varstvo starih 

04205 - Oskrbnine v socialnih zavodih 

Vrednost: 217.644 € 

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.  

 

http://www.varnastarost.si/dosor/?no_cache=1 

 

http://www.varnastarost.si/dosor/?no_cache=1
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4mq7jjq3hAhXBjKQKHZIeCXAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.varnastarost.si/dosor/?no_cache=1&psig=AOvVaw1w_SGCL0rwz3iUrbA--MS9&ust=1554146969155767


04206 - Pomoč na domu 

Vrednost: 22.773 € 

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 - Denarne pomoči 

Vrednost: 9.158 € 

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 in največ 200 

EUR. Znesek je odvisen od namena pomoči za katero vlagatelj zaprosi. V letu 2018 

smo izplačali denarno pomoč v višini 200 evrov 36. prejemnikom. Izplačali pa smo tudi dve 

izredni denarni pomoči v višini 1.000 evrov. 

04211 - Pogrebni stroški 

Vrednost: 790 € 

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: 15.689 € 

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: 17.132 € 

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. 

 



 
https://www.prlekija-on.net/galerija/4501/srecanje-starejsih-v-dosor-ju.html  

04216 - Humanitarna društva in zavodi 

Vrednost: 10.002 € 

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 - Varna hiša Pomurja - sofinanciranje 

Vrednost: 2.111 € 

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. 

04864 - VITICA Zavod za pomoč družini na domu 

Vrednost: 1.613 € 

Sredstva so namenjena delovanju Zavoda Vitica. Zavod je nevladna organizacija na 

področju socialnega varstva v mreži pomoči za starejše. Deluje od leta 2014.Bivanje doma 

je ena od bistvenih komponent kakovostnega staranja, zato v zavodu VITICA razvijajo 

podporno okolje s storitvami in programi za starejše v bivalnem okolju, s katerimi želijo 

pomagati starejšim, da bi lahko čim dalj časa in čim bolj aktivno in kakovostno živeli na 

svojem domu in uresničevali svojo vizijo bivanja v skupnosti. 

Posebno pozornost namenjajo tudi povezovanju z drugimi dejavniki v lokalnem okolju, ki se 

pri svojem delu ali dejavnosti srečujejo s starejšimi z namenom skupnih aktivnosti in 

skupnega delovanja, saj so prepričani, da lahko skupaj naredimo več in zgradimo bolj 

učinkovito podporno okolje in mrežo pomoči za starejše, kot vsak posamezno. 

04865 - MATERINSKI DOM 

Vrednost: 1.028 € 

Sredstva za zagotavljanje delovanja Materinskega doma, ki deluje v okviru Škofijske karitas 

Murska Sobota. 

Ženskam in mamicam v stiski poleg nastanitve ponujajo podporo pri vsakodnevnem 

življenju. Strokovni kader skrbi za to, da se uporabnicam vrača dostojanstvo, 

samozaupanje in samozavest. Daje jim moč za spopad z življenjem, nauči jih v polnem 

pomenu besede, daje jim varen prostor za pogovor, za razmislek, za umik, za odložitev 

vseh čustvenih bremen, ki jih nosijo s seboj morda že od otroštva. Materinski dom je nova 

priložnost in pomembna postaja na poti v dostojanstveno in samostojno življenje. Škofijska 

karitas Murska Sobota je novembra 2015 sprejela odločitev, da začne izvajati program 

materinskega doma. Pomurski Materinski dom je začel s svojim delovanjem v začetku leta 

2016 na lokaciji Sv.Jurij ob Ščavnici.  

https://www.prlekija-on.net/galerija/4501/srecanje-starejsih-v-dosor-ju.html
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj36PVkq3hAhVJ3KQKHVP1CB4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.prlekija-on.net/galerija/4501/srecanje-starejsih-v-dosor-ju.html&psig=AOvVaw325kzU5tXVI5AFImCZM6t8&ust=1554148002472941


04866 - Svetovalni center za otroke,mladostnike in starše MARIBOR 

Vrednost: 2.000 € 

Sofinanciranje dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor. 

04867 - DRUŠTVO MOZAIK-zavetišče za brezdomce Lemerje 

Vrednost: 1.114 € 

Sofinanciranje obnove objekta v Lemerju, ki je zatočišče za brezdomce. 

 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 

04220 - Obresti od kreditov 

Vrednost: 9.110 € 

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: 45.500 € 

Proračunska rezerva deluje kot sklad. Sredstva so namenjena odpravi posledic naravnih 

nesreč. Sklad se vodi na kontu 910000.  

 

 

 

 

 

  



2. OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2018 
 
Načrt razvojnih programov je bil pripravljen za obdobje 2018 do 2021. 

Realizacija investicijskih postavk proračuna in postavke, ki opredeljuje državne pomoči 

(konti skupine 41, 42 in 43), ki se nahajajo tudi v Načrtu razvojnih programov, so 

obrazloženi v obrazložitvi posebnega dela proračuna pri proračunskih postavkah. 

  



C. BILANCA STANJA 
 

1) BILANCA STANJA OBČINE RADENCI na dan 31.12.2018 

 

BILANCA STANJA na dan 31.12.2018 

 
   

(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 18.786.908 19.221.645 

00 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

002 32.487 12.096 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 12.963 12.044 

02 NEPREMIČNINE 004 18.928.342 18.639.536 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 7.146.318 6.650.514 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 1.160.116 1.087.863 

05 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 

007 791.486 808.519 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 220.372 370.022 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 94.522 86.841 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 6.301.836 6.496.364 

  
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

012 1.691.803 2.191.306 

10 
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE 

013 0. 0 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 965.128 1.232.477 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 105.810 386.001 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0. 

14 
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA 

017 85.902 85.817 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 114.631 115.998 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 420.332 371.013 

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 20.478.711 21.412.951 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 1.264.331 982.119 

  
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034 652.301 884.350 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26.350 18.583 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 262.323 195.878 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 22.811 30.177 



24 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

039 124.984 145.644 

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 378 67 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 215.455 494.001 

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 19.826.410 20.528.601 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 18.456.800 19.016.866 

91 REZERVNI SKLAD 046 77.474 44.508 

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 1.292.136 1.467.227 

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 20.478.711 21.412.951 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 1.264.331 982.119 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO od 1. januarja do 31. decembra 2018 

 
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 4.628.373 evrov in odhodke v višini 

4.758.477 evrov. Iz tega izhaja presežek odhodkov nad prihodki v višini 130.104 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 175.090 evrov. Skupno je presežka odhodka nad 

prihodki (z danimi posojili, povečanjem kapitalskega deleža in odplačilom glavnice za najete 

kredite) v višini 305.194 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 105.810  evrov so najemnine za poslovne 

prostore – zdravstvena postaja, vodna povračila, omrežnina za vodovod in kanalizacijo, 

najemnina internetnega omrežja.  

Od tega je na dan 31.12.2018 bilo zapadlih za 13.632 evrov terjatev. To so terjatve iz 

obveznosti zapuščine (3.300,00). Ostale terjatve (najemnine za stanarine): v proračun 

nakazuje samo del pobranih terjatev. 

b) Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN (14) v višini 85.902 evrov so terjatve za 

združena sredstva posebnega sklada za investicije v CERO Puconci (39.363 evrov),  EZR 

presežek (100,26 evrov). Na kontih 1410 in 1411 so prikazane terjatve do KS Radenci 

in KS Kapela za ostanke neporabljenih sredstev.  

Od tega je zapadlih terjatev 3.579 evrov. 

c) Druge kratkoročne terjatve v višini 114.631 evrov so terjatve v višini 2.674,66 evrov za 

obračunane najemnine za stanovanja (večji del terjatev je v tožbah in izvršbah), 

terjatve v višini 13.249 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 82.487 evrov.  Terjatve za 

turistično takso so v višini 10.719 evrov. Terjatve za boleznine: 3.297 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 

410.118 evrov, od tega zapadlih obveznosti 27.288. 

  

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 2018 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 7 evrov obresti. Na dan 31.12.2018 ni vezanih sredstev. 

 

9. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev: 

Sredstva so se zmanjšala za znesek amortizacije in za vrednosti prodanih stavbnih zemljišč. 

Dolgoročne finančne  in kapitalske naložbe ( DOSOR d.o.o. – odpis v breme kapitala, stanje 

31.12.2018: 187.829 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 ter vnovčljive bančne garancije in menice. 

 

11. 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 18.456.800 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 2009-2018: 622.614,12 evrov 

Omrežnina vodovod in kanalizacija: 1.189.776,18 evrov 

CERO Puconci: 145.384,28 evrov 

Sredstva KS Kapela (pokopališče: 33.876,49 evrov 

Sredstva KS radenci (pokopališče): 25,11 evrov 

Skupaj namenska sredstva: 1.991.676,18 

b) konti skupine 91 – Rezervni sklad izkazuje stanje v višini 77.473,03 evrov.  

c) Konti skupine 96 – Dolgoročno prejeti krediti: na dan 31.12.2018 je neodplačanih 

1.292.135,77 evrov. V letu 2019 zapade v plačilo 12 anuitet v skupni višini 110.924,40 

evrov za kredit pri SID banki in 12 anuitet v skupni višini 70.000,08 evrov za kredit pri 

Intesa Sanpaolo banki. Stanje zadolženosti je 248,01 evrov na prebivalca (stanje 

prebivalcev na 20.1.2019 je 5.210). 

 
 

2) BILANCA STANJA EZR RADENCI 

 

BILANCA STANJA na dan 31.12.2018 

 
   

(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 1.182.205 1.449,308 

10 
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE 

013 0 0 

11 
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 
USTANOVAH 

014 1.182.151 1.449.245 

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 9 8 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 45 55 

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 1.182.205 1.449.308 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 2.217.033.958 1.734.978.834 

  
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034 1.182.105 1.449.253 

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 1.182.096 1.449.245 

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 9 8 

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) 

044 100 55 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 100 55 

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 1.182.205 1.449.308 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 2.217.033.968 1.734.978.834 

 

  



Poročilo o upravljanju likvidnosti enotnega zakladniškega podračuna Občine 

Radenci za leto 2018 

 

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 2018 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. 2018 znaša 1.182.150,51 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. 2018                                                                                         (v eurih) 

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Stanje 

Denar na računu EZRO 0,04 

Nočni depoziti  1.182.050,47 

Skupaj 1.182.050,51 

 

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. 2018                                       

(v eurih) 

Denarna sredstva  Stanje 

1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine 1.005.304,23 

2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine 176.746,28 

3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) 1.182.050,51 

4. Zakladniški podračun občine      1.182.150,77 

5. EZRO (5. = 3. + 4.) 100,26 

 

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja  

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.  

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 45,09 evrov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za 

obresti za stanja podračunov (konti skupine 24 – obresti+presežek). 

 

Stanje nezapadlih terjatev znaša 8,74 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) 100,26 

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 55,17 

  

 Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema 

EZRO  45,09 

 

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. 2018 

(1) 

Stanje na dan 

31. 12. 2017 

(2) 

Sprememba stanja 

denarnih sredstev 

(3 = 1 – 2) 

Podračuni PU 1.182.050,51 1.449.190,04 -267.139,53 

ZP(kto 11) 1.182.150,77 1.449.245,21 -267.094,44 

EZRO (900999) 100,26 55,17 +45,09 



 

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 2018 prikazuje Tabela 5.  

 

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2018 (v eurih) 

Leto Presežek upravljanja 

2017 55,17 

2018 45,09 

 
  



3) Krajevna skupnost Radenci – poslovno in računovodsko poročilo 

 

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018 

 

Prihodki  KS Radenci za leto 2018 so znašali 47.450,36 evrov in odhodki 47.425,25 EUR. 

Presežek prihodkov nad odhodki v višini 25,11 EUR je nastal, ker je bilo izvedeno 

usklajevanje nekaj dni pred koncem leta, ob koncu leta je pa bilo na račun KS vplačano 

25,11 EUR iz naslova pokopališča Radenci. 

 

Prihodki: 

Transfernih prihodkov za upravljanje pokopališča, vzdrževanje javnih poti in za pokrivanje 

tekočih odhodkov za delovanje krajevne skupnosti je bilo v višini 40.654,17 EUR. Nakazani 

so bili iz proračuna Občine Radenci. Prihodkov iz naslova pokopališča je bilo 6.796,19 EUR. 

 

Odhodki:  

Stroški tekočega poslovanja 

Ti stroški se vodijo na postavki 05002 – Tekoči odhodki za delovanje KS Radenci in so bili 

realizirani v višini 4.815,00 evrov kar predstavlja 90,0 % glede na plan (plan 5.340,00). 

Stroški so sejnine članov sveta KS, nagrada predsednika, poštnina, reprezentanca in drugi 

splošni stroški. Prihranki so nastali pri stroških poštnine in izdatkih za sejnine svetnikov in 

udeležencev odborov. 

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 

14.992,76 EUR. Poraba sredstev je tako v višini 99,95% plana in ne odstopa od 

predvidenega.  

 

Vzdrževanje odvodnikov 

Sredstva za urejanje odvodnikov meteornih voda so bila s proračunom za leto 2018 

odobrena v višini 21.000,00 EUR. Po manjših zapletih z lastništvom zemljišč in 

nerazrešenem financiranju zamenjave dostopa preko potoka v Hrastje Moti (Koren) smo 

dejansko izvedli aktivnosti za razreševanje meteornih voda, katere ogrožajo naše prebivalce 

v skupni višini 20.846,41 EUR. Na meji med k.o. Radenci in k.o. Rihtarovci je bil ponovno 

očiščen t.i. Rihtarovski potok od izliva v Boračevski potok do državne ceste Radenci – 

Ljutomer, v Hrastje Moti pa smo delno uredili vodotok pri mizarstvu Jaušovec in preko 

državne ceste pri kapeli in do zemljišča Kociper Jožefa ob lokalni cesti št. 388012 Hrastje 

Mota  - Hrašenski Vrh. Realizacija postavke je v višini 99,27 % glede na plan.  

 

Pokopališče Radenci 

 

-Tekoče vzdrževanje: Finančna sredstva za tekoče vzdrževanje pokopališča so 

opredeljena na proračunski postavki 05010 – Stroški tekočega vzdrževanja pokopališča.  

Načrtovali smo porabo 8.150,00 EUR, dejansko pa je bilo za tekoče vzdrževanje porabljenih 

6.771,08 EUR sredstev, kar predstavlja 83,08% plana. To so izdatki za električno energijo, 

odvoz smeti, zavarovalne premije za objekt in tekoče vzdrževanje pokopališča. Več kot je 

bilo načrtovano smo porabili pri električni energiji in samem tekočem vzdrževanju 

pokopališča, prihranili pa smo pri porabi vode, odvozu smeti in zavarovalni premiji. Zaradi 

urejanja novega programa za vodenje katastra pokopališča nismo imeli stroškov z tekočim 

vzdrževanjem programske opreme za pokopališče. 

Stroški vzdrževanja  pokopališča so se v letu 2018 v celoti pokrili iz prihodkov pokopališča 

saj smo ustvarili skupno za 6.796,19 EUR prihodkov, nastal je presežek v višini 25,11 EUR, 

stroškov investicijskega vzdrževanja pokopališča pa v letu 2018 nismo imeli. 

 

- Investicije: V letu 2018 na pokopališču od planiranih investicij nismo izvedli nobene. 

 
  



RAČUNOVODSKO POROČILO 

od 1. januarja do 31. decembra 2018 

 

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 

 

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 na dan 31.12.2018 

 

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) 

001 223.192 228.908 

00 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 
002 1.376 1.376 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 564 348 

02 NEPREMIČNINE 004 288.551 288.551 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 66.171 60.718 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 31.876 31.876 

05 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH 
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

007 31.876 31.829 

  

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN 
AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE(013+014+015+016+017+018+019+0
20+021+022) 

012 3.000 3.125 

11 
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 

USTANOVAH 
014 1.179 81 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 1.235 1.212 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 35 809 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 551 1.023 

  
I. AKTIVA SKUPAJ 

(001+012+023) 
032 226.192 232.033 

  

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034 2.870 3.020 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 322 992 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 1.182 171 

24 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV 
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 

039 244 778 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 1.122 1.079 

  
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-
053+054+055+056+057+058-059) 

044 223.322 229.012 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 223.322 229.012 



980 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

056 0 0 

  
I. PASIVA SKUPAJ 

(034+044) 
060 226.192 232.032 

 
2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV od 1.1. do 31.12.2018 

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 47.450 36.925 

  

TEKOČI PRIHODKI 
(103+140) 

102 6.796 6.731 

71 
NEDAVČNI PRIHODKI 

(141+145+148+149+150) 
140 6.796 6.731 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 149 6.796 6.731 

74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
(177+183) 

176 40.654 30.194 

740 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 
(178+179+180+181+182) 

177 40.654 30.194 

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 179 40.654 30.194 

  

II. SKUPAJ ODHODKI 
(222+266+295+907+921) 

221 47.425 36.925 

40 
TEKOČI ODHODKI 
(223+231+237+248+254+260) 

222 47.425 34.382 

402 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
(238+239+240+241+242+243+244+245+ 246+247) 

237 47.425 34.382 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 238 394 604 

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 240 2.313 2.453 

4024 Izdatki za službena potovanja 242 400 400 

4025 Tekoče vzdrževanje 243 40.626 27.488 

4029 Drugi operativni odhodki 247 3.692 3.437 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 295  2.543 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 296  2.543 

4202 Nakup opreme 299  1.461 

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 901 0 0 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 904  1.082 

 III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 927 25  

 III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 928  0 

  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 od 1.1. do 31.12.2018 

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 0 

  
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(928+349+378)-(927+348+377) 

380 0 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 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: 

Presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov ni 

izkazanega. Uravnanost prihodkov in odhodkov je izvedena pri končnem zahtevku KS za 

občinska sredstva. Zadnji dan proračunskega leta lahko pride do nakazila na račun KS, kar 

predstavlja presežek prihodkov nad odhodki. 

 

- 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 1.235 evrov so terjatve za izdane račune za 

pokopališče Radenci. Terjatve v višini 1.123 evrov so zapadle in jih poskušamo izterjati. Za 

zapadle terjatve bo v začetku leta 2019 vsem dolžnikom 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 322 evrov obveznosti do dobaviteljev, 

te vse zapadejo v plačilo v letu 2019. Drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je bilo 

na dan 31.12.2018 za 1.182 evrov. To so obveznosti za nagrado iz decembra 2018 in za 

obračunani DDV iz izdanih računov.  

 

- 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 2018 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 1.122  evrov. To so 

pričakovani prihodki od pokopališča in vračilo DDV za leto 2018. 

 

 

Poročilo KS Radenci pripravil: Janez Ivanuša 

  



4) Krajevna skupnost Kapela – poslovno in računovodsko poročilo 
 

Prihodki KS Kapela za leto 2018 so znašali 61.749,41 EUR. Odhodkov je bilo v tem letu 

skupno za 69.713,71 EUR. Ustvarjen je bil presežek odhodkov nad prihodki v višini 

7.964,30 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki je bil ustvarjen zaradi prenosa namenskih 

sredstva vodovodnega odbora Kapela iz računa KS na račun PGD Kapela za nadgradnjo 

Doma gasilcev in krajanov Kapela. 

 

Prihodki: 

V letu 2018 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 37.610,13 EUR. 

- Prihodki iz naslova pokopališča na Kapeli so realizirani v višini 24.139,28 EUR.  

 

Odhodki: 

 

Stroški tekočega poslovanja 

Stroške tekočega poslovanja opredeljuje postavka 06001 – Tekoči odhodki za delovanje KS 

Kapela. Realizirani so bili v višini 7.174,19 EUR. Pomembnejši odhodki med tekočimi 

odhodki so sejnine svetnikov, nagrade za delo, nakup goriva za Dom gasilcev in krajanov 

Kapela, poplačilo stroškov vpisa etažne lastnine nad Domom in poštnina. 

 

Sredstva Vodovodnega odbora Kapela 

Na kontu 900990 so bila rezervirana sredstva Vodovodnega odbora Kapela,  namenjena za 

dograditev ali nadgradnjo Doma gasilcev in krajanov na Kapeli. V letu 2018 so bila po 

podpisu pogodbe o etažni delitvi Doma v celoti, to je v višini  12.327,03  EUR,  nakazana 

PGD Kapela. 

 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Postavka 06006 – Vzdrževanje JP – gramoziranje, grederiranje, prevoz gramoza… je bilo 

realizirana v višini 15.519,45 EUR. Realizacija v navedeni višini predstavlja 97% planiranih 

sredstev Finančnega načrta KS za leto 2018.  V letu 2018 smo izvedli redno gramoziranje, 

obcestno košnjo in vzdrževalna dela na obcestnih objektih z vgradnjo dodatnih propustov. 

Javne poti na območju KS Kapela so bile dobro vzdrževane, sredstva so bila porabljena zelo 

racionalno. 

 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje odvodnikov 

Krajevna skupnost Kapela je na svojem območju izvedla sledeče:  

- Uredila odvodnik vode v naselju Okoslavci od  hiše na naslovu Okoslavci 78 (Cehtl 

oz. Kerčmar) do dostopa proti hiši Kapelski Vrh 58 (Marinič),  vključno s propusti, 

- Uredili odvodnik vode v med naseljema Rački Vrh in Turjanski Vrh v dolžini 200 m;  

- Uredili odvodnik vode v naselju Spodnji Kocjan, v dolžini cca 150m in  

- Odvodnik iz Žrnove proti naselju Okoslavci v dolžini cca 180m. 

Realizacija proračunske postavke 06008 – Urejanje propustov in izkopi jarkov – je bila 

realizirana v višini 14.916,49 EUR ali 99,44%. 

 

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 2018 porabljeno 15.937,75 

EUR. Planirana sredstva smo prekoračili pri stroških za odvoz smeti s pokopališča, kjer smo 

presegli plan za 13,45%. Pri električni energiji, vodi, tekočem vzdrževanju in  zavarovanju 

veže smo ostali v okvirih planiranih sredstev. 

 

06011 – Stroški investicijskega vzdrževanja pokopališča in vežice  

Stroški investicijskega vzdrževanja v višini 3.838,80 EUR so bili namenjeni tlakovanju 

prečne poti v zgornjem delu pokopališča in popravilu stopnic na samem pokopališču. 

 



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. V letu 2018 smo v ta sklad pripisali za 7.964,30 EUR sredstev.  

 

Prenos sredstev v leto 2019 je zaradi omenjenega pripisa v višini  33.876,49 EUR in se vodi 

na kontu 900911. 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO od 1. januarja do 31. decembra 2018 

 

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 na dan 31.12.2018 

     
ČLENITEV   

Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV 

KONTOV   
Tekoče 

leto 
Predhod
no leto 

1 2 3 4 5 

  
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU 
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 

001 70.674 72.809 

 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 
002 2.249 2.249 

 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 562 112 

02 NEPREMIČNINE 004 89.903 89.903 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 21.153 19.598 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 11.080 11.080 

05 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH 
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

007 10.843 10.713 

  

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN 
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022
) 

012 49.162 52.953 

11 
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 
USTANOVAH 

014 38.997 41.830 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 8.418 7.875 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 69 732 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 1.678 2.516 

  
I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 

032 119.836 125.762 

  
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034 15.287 11.112 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 1.434 2.428 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 4.700 375 

24 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV 

ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 
039 405 2 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 8.748 8.307 

  
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-

053+054+055+056+057+058-059) 

044 104.549 114.648 



90 SPLOŠNI SKLAD 045 104.549 114.648 

980 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 
056 0,00 0,00 

  
I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 

060 119.836 125.760 

 

2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV od 1.1. do 31.12.2018 

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 61.749 60.251 

  

TEKOČI PRIHODKI 
(103+140) 

102 24.139 23.687 

71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
(141+145+148+149+150) 

140 24.139 23.687 

710 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
(142+143+144) 

141 0 0 

7102 Prihodki od obresti 143 0 0 

7103 Prihodki od premoženja 144 0 0 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 149 24.139 23.687 

74 
TRANSFERNI PRIHODKI 

(177+183) 
176 37.610 36.564 

740 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 
(178+179+180+181+182) 

177 37.610 36.564 

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 179 37.610 36.564 

  

II. SKUPAJ ODHODKI 
(222+266+295+907+921) 

221 69.713 69.006 

40 
TEKOČI ODHODKI 
(223+231+237+248+254+260) 

222 53.547 52.190 

402 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 

(238+239+240+241+242+243+244+245+ 246+247) 
237 53.547 52.190 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 238 1.449 779 

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 240 9.961 9.168 

4025 Tekoče vzdrževanje 243 38.800 39.365 

4029 Drugi operativni odhodki 247 3.337 2.878 

41 TEKOČI TRANSFERI 266 12.327  

412 
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM 

281 12.327  

42 
INVESTICIJSKI ODHODKI  

(296) 
295 3.839 16.816 

420 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 

(297+298+299+900+901+902+903+904+ 905+906) 
296 3.839 16.816 

4202 Nakup opreme 299 0 0 

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 901 0 0 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 902 3.839 14.567 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 904  2.249 

  

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
(101-221) 

927 0 0 

  

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
(221-101) 

928 7.964 8.755 

  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 od 1.1. do 31.12.2018 

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   

  
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(928+349+378)-(927+348+377) 

380 7.964 8.755 

 

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 61.749 evrov in odhodke v višini 

69.713 evrov. Iz tega izhaja ustvarjen presežek  odhodkov nad prihodki  v višini 7.964 

evrov. Presežek odhodkov nad prihodki je nastal zaradi prenosa sredstev Vodovodnega 

odbora Kapela na račun PGD Kapela v višini 12.327 evrov.  Pokrit je iz prejetih sredstev od 

nekdanjega Vodovodnega odbora, katera so bila deponirana na računu KS Kapela. 

 

- 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 8.418 evrov so terjatve za izdane račune za 

pokopališče Kapela (najem grobov, vzdrževanje pokopališča in pokopališke storitve) za 

preteklo obdobje. Od teh je v letu 2018 večina zapadla.  Za neplačane terjatve bodo v 

začetku leta 2019 odposlani opomini. Zapadle in neplačane terjatve bodo terjane naprej. 

Nekaterim dolžnikom so bili poslani tudi opomini pred tožbo. Če se terjatev po opominjanju 

ne bo poravnala, bomo neporavnane obveznosti izterjali preko sodišča. 

 

- 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 1.434 evrov obveznosti do 

dobaviteljev, 4.700 evrov obveznosti iz poslovanja (iz DDV-ja,  sejnin in nagrad) in 405 

evra obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna. Vse navedene obveznosti zapadejo 

v plačilo v letu 2019. 

 

- 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 Kapela in ostali prihodki. 

 

- naložbe prostih denarnih sredstev: 

Prostih denarnih sredstev nismo vezali, ker ni bilo predvidene dinamike črpanja le-teh s 

strani PGD Kapela in načrtovana je bila obnova poti na pokopališču. 

  

- 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 2018 ter 

neplačani prihodki iz Enotnega zakladniškega računa in iz proračuna občine za pokritje 

tekočih odhodkov. 

 

Poročilo KS Kapela pripravil: Janez Ivanuša 

 

 

 

 

 

Pripravila: 

OBČINSKA UPRAVA        ŽUPAN OBČINE RADENCI 

                 ROMAN LELJAK 

 

 


