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OBČINA RADENCI                                                                                   

OBČINSKI SVET                                           

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),  

29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 

14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 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 

 

O D L O K 

O PRORAČUNU OBČINE RADENCI ZA LETO 2022  

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 

S tem odlokom se za Občino Radenci za leto 2022 določa višina proračuna, postopki izvrševanja 

proračuna ter obseg zadolževanja in dajanja poroštev občine in javnega sektorja na ravni 

občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 

 

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA 

PRORAČUNA 

 

2. člen 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni 

kontov. 

Splošni del proračuna za leto 2022 se na ravni kontov določa v naslednjih zneskih: 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                                                                                                      

 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.394.742 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.538.071 

70 DAVČNI PRIHODKI 4.014.996 

700 Davek na dohodek in dobiček 3.139.281 

703 Davki na premoženje 651.005 

704 Domači davki na blago in storitve 224.710 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.523.075 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 691.322 

711 Takse in pristojbine 2.000 

712 Globe in druge denarne kazni 4.700 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 684.600 

714 Drugi nedavčni prihodki 140.453 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 650.000 

720 Prihodki od prodaje osn.sredstev 650.000 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 0 

73 PREJETE DONACIJE 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 206.671 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 206.671 

741 
Transferni prihodki iz drž.proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 0 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVR.UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV 0 

782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evr.sklada za reg.razvoj 0 

 

 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 6.526.017 

40 TEKOČI ODHODKI  2.600.742 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009100900|RS-79|10621|3437|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010062800|RS-51|7559|2763|O|
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
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400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 662.588 

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost  102.912 

402 Izdatki za blago in storitve 1.635.633 

403 Plačilo domačih obresti 20.000 

409 Rezerve 179.609 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.112.907 

410 Subvencije 6.600 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.252.112 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 156.804 

413 Drugi tekoči domači transferi 697.391 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.771.296 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.771.296 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 41.071 

431 
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 17.400 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 23.671 

 

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (PRORAČUNSKI PRESEŽEK) 
(I.-II.) -131.274 

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 

751 Prodaja kapitalskih deležev 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) 372.924 

55 ODPLAČILA  DOLGA 372.924 

550 Odplačila domačega dolga 372.924 

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-
II.-V.-VIII.) -504.198 

 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -372.924 

 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 131.274 

 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA 906.000 

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na 

naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 

predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen 

na proračunske postavke, ta pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim 

kontnim načrtom. 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov 

sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Radenci. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 

 

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

 

3. člen 

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi 

predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka. 
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Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. 

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim 

proračunom. 

 

4. člen 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od 

njega pooblaščena oseba. 

 

5. člen 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 

43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: 

• pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporablja za vzdrževanje gozdnih cest; 

• požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporablja za namen, 

določen v tem zakonu; 

• namenska sredstva iz državnega proračuna in Evropske unije; 

• koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se uporablja za 

gospodarjenje z divjadjo; 

• najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo, ki se lahko porabi za gradnjo, nakup in 

obnovo javne infrastrukture; 

• donacije; 

• prispevki soinvestitorjev; 

• prihodki krajevnih skupnosti iz naslova najemnin za grobove, ki se uporabljajo za 

vzdrževanje pokopališča in objektov; 

• drugi namenski prihodki sofinancerjev. 

 

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski 

izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov 

poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračunu. 

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun tekočega 

leta. 

Ne glede na tretji odstavek 5. člena odloka, je za likvidnostno financiranje proračuna mogoča 

uporaba namenskih sredstev, ki po ocenah v tekočem letu ne bodo porabljena za načrtovane 

namene. Sredstva je potrebno vrniti in ob tem zagotavljati ustrezne evidence namenskih 

sredstev. 

 

6. člen 

Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti so zajeti v finančnih načrtih krajevnih skupnosti in so 

sestavni del proračuna občine.  

Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so odgovorni predsedniki sveta krajevnih 

skupnosti.  

Predsednik sveta krajevne skupnosti si za pravne posle v vrednosti nad 2.100,00 EUR mora 

pridobiti soglasje sveta krajevne skupnosti in župana. 

 

7. člen 

Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna 

za namene, opredeljene v bilanci prihodkov in odhodkov le do višine sredstev, ki je za 

posamezne namene v tekočem letu planirana v občinskem proračunu. 

Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen 

določena sredstva v proračunu. 

 

8. člen 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali 

rebalans proračuna. 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske 

porabe v okviru proračunskega uporabnika odloča  župan, v primeru krajevnih skupnosti pa 

predsedniki sveta krajevnih skupnosti, ki o tem sproti obveščajo župana. 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom 

poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji. 
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9. člen 

Župan lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen 

v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah 

v sprejetem proračunu. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske 

odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem proračunu 

za tekoče leto. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 

storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem proračunu za 

tekoče leto. 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z 

najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko 

preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo 

elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno 

delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo 

iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih 

donatorjev. 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v  finančnem 

načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 

 

10. člen 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih 

vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet. 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz 

predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi 

proračuna. 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve župana, ki o tem 

poroča občinskemu svetu. 

 

11. člen 

Uporabniki morajo pri nakupu blaga, oddaji gradenj in naročanju storitev upoštevati določila 

Zakona o javnem naročanju.  

Poraba sredstev za te namene mora biti po virih in dinamiki usklajena s planiranimi finančnimi 

sredstvi tekočega obračunskega obdobja. 

Za poravnavo obveznosti v breme občinskega proračuna se uporabljajo plačilni roki kot so 

določeni v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. 

Predčasno plačilo je možno, če je dosežen popust s strani izvajalca oziroma dobavitelja. Popust 

ne sme biti nižji od 0,2 % (preračunano na dneve plačila pred rokom zapadlosti). Popust se 

dogovori s pogodbo ali dobropisom. 

 

12. člen 

Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovan po 49. členu Zakona o javnih 

financah.  

Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 50.000,00 EUR. 

O uporabi sredstev do višine 5.000 EUR odloča župan in o tem v pisni obliki obvešča občinski 

svet. V primerih, ko poraba proračunske rezerve presega višino določeno z odlokom, o porabi 

odloča občinski svet občine s posebnim odlokom. 

 

13. člen 

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži 

kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. 

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v 

proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso 

zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče 

načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance 

prihodkov in odhodkov. 

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne 

proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. 
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14. člen 

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja 

prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži 

izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih 

in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva. 

O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet. Če proračuna ni možno 

uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna. 

 

15. člen 

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko 

nalagajo v Banko Slovenije, poslovne banke, hranilnice in državne vrednostne papirje ob 

upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.  

 

16. člen 

Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost 

porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor Občine Radenci v skladu z zakonom in statutom. 

Občinski organi, javna podjetja in javni zavodi ter druge osebe javnega prava, katerih 

ustanoviteljica in soustanoviteljica je občina, ter drugi uporabniki sredstev občinskega 

proračuna, so dolžni omogočiti članom nadzornega odbora vpogled v finančno dokumentacijo 

in jim nuditi vse potrebne podatke v zvezi s porabo sredstev občinskega proračuna. Nadzorni 

odbor mora postopke nadzora opravljati v skladu s predpisi. 

 

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA  IN FINANČNEGA 

PREMOŽENJA 

 

17. člen 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan 

dolžniku do višine 2.000,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški 

postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja 

dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati, vendar v proračunskem letu skupno največ 

10.000 EUR. 

Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklih letih, v tekočem letu ni možno  ponovno 

odpisati dolga. 

Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev. 

 

18. člen 

Občinski svet sprejme letni načrt ravnanja z nepremičnim  premoženjem. 

 

Župan lahko sprejme sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 

v primeru nujnosti za nepremičnine v posamični vrednosti do 5.000,00 EUR. 

 

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

 

19. člen 

Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov 

nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja 

se občina za proračun leta 2022 ne bo zadolžila. 

 

Občina Radenci v letu 2022 ne bo dajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, 

javnih skladov, javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica 

je. 

 

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more 

uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do višine 10% 

sprejetega proračuna, ki pa mora biti odplačano do konca proračunskega leta, oziroma za EU 

projekte, do višine že odobrenih EU sredstev. 

 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
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20. člen 

V obdobju začasnega financiranja Občine Radenci v letu 2023, če bo začasno financiranje 

potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 

 

21. člen 

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih Občin in začne veljati naslednji dan po objavi, 

uporablja pa se od 1. januarja 2022. 

 

Štev.: 4100-0020/2020 

Radenci,  

                                                                                           Roman LELJAK                                                                         

           Župan Občine Radenci    

 
 

 

Priloga: 

- Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov 
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1 UVOD 

Proračun je akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi 

izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za 

izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani 

makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta države (ocena davčnih in 

nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna 

po ključnih funkcijah občine. 

 

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih 

uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise: 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13-popr.,101/13 in 55/15 ZFisP 

in 96/15-ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF), 

- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 

proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), 

- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00), 

- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 

88/05-popr., 138/06 in 108/08) in 

- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00). 

 

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o 

računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 - ZUE; v nadaljevanju: ZR), 

in sicer: 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14, 

100/15). 

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine 

upoštevati: 

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16; v nadaljevanju: UEM), 

- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: 

ZSDrP). 

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine 

upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo; 

65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/12- ZUJF; v 

nadaljevanju ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s 

stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, in 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-

11 in 14/15 - ZUUJFO; v nadaljevanju: ZSPDSLS) in Uredbo o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/1 in 79/18;v nadaljevanju: ZSPDSLS-

1). 

 

 

2 GLOBALNI MAKROEKONOMSKI OKVIRJI RAZVOJA SLOVENIJE  

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih 

izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za 

pripravo predloga državnega proračuna za leti 2021 in 20221 in s tem tudi občinskih 

proračunov za leto 2020 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije 

za makroekonomske analize in razvoj. Podatki so prikazani v tabeli Globalni makroekonomski 

okviri razvoja Slovenije (Priloga I).  

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni 

del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave 

na podlagi 18. člena ZJF posreduje neposrednim uporabnikom. 

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni 

izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 

št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18- popr.; v nadaljevanju: ZFO-1). 

Tabela z izhodišči makroekonomskih okvirov je priložena na koncu obrazložitev. 
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Jesenska napoved UMAR za leto 2021 (september 2020) 

BRUTO DOMAČI PROIZVOD   

Realna rast BDP (v %) 5,1 

PLAČE   

Povprečna bruto plača v Sloveniji (v EUR) 1.835,9 

Letna nominalna rast povprečne plače (v %) 100,9 

Realna rast povp. bruto plače na zaposlenega -0,7 

CENE   

Letna stopnja inflacije (dec/dec predhodnega leta) 101,5 

Povprečna letna rast cen (I.-XII. tekočega leta / I.-XII. preteklega 

leta) 101,6 

TEČAJ   

Povprečni letni tečaj EUR/USD 1,1817 

 

3 PRIMERNA PORABA 

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih 

nalog.  

 

3.1 Izračun primerne porabe občin 
Način izračuna primerne porabe občin opredeljuje 13. člen ZFO-1. Ministrstvo za finance 

ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi naslednjih elementov: 

• dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, 

• površine občine, 

• deleža prebivalcev, mlajših od 6 let v občini 

• deleža prebivalcev, starejših od 6 let in mlajših od 15 let v občini 

• deleža prebivalcev, starejših od 65 let  in mlajših od 75 let v občini, 

• deleža prebivalcev, starejših od 75 let v občini, 

• števila prebivalcev občine in 

• povprečnine. 

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 2022 je določena v višini 628,20 evrov. 

 

3.2 Prihodek občine iz dohodnine 
Za izračun prihodkov občin za financiranje primerne porabe (dohodnine) je potrebno ugotoviti 

primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe 

občin 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 primerni 

obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine 

in primernega obsega 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 
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sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje 

primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe. 

Dohodnina, izračunana na podlagi 14. člena ZFO-1, se nakazuje občinam tedensko po enakih 

deležih, začenši s prvim tednom proračunskega leta, za katerega je izračunana, ter na način, 

ki je določen z Uredbo o načinu nakazovanja dohodnine občinam (Ur. list RS, št. 123/08). 

Finančna izravnava se nakaže enkrat mesečno – okrog 20. v mesecu. 

 

4 KLASIFIKACIJE JAVNOFINANČNIH PREJEMKOV IN 

IZDATKOV 

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. 

Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po 

naslednjih klasifikacijah: 

- institucionalni 

- ekonomski 

- programski 

- funkcionalni (COFOG) 

 

4.1 Institucionalna klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov  
Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje 

odgovor na vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije). 

Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih 

sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz 

občinskega proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna 

so neposredni uporabniki občinskih proračunov, ki so določeni v Odredbi o določitvi neposrednih 

in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. Vsaka občina glede na 

organiziranost svojih neposrednih proračunskih uporabnikov pripravi svojo institucionalno 

klasifikacijo neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov. 

V naši občini smo neposredne uporabnike razdelili na naslednje institucionalne enote: 

- občinski svet, 

- župan, 

- nadzorni odbor, 

- občinska uprava in 

- režijski obrat. 

 

4.2 Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov 
Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem 

kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje 

odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna. Od leta 

2000 se uporablja pri pripravi in izvrševanju državnega in občinskih proračunov, pri pripravi 

finančnih načrtov javnih skladov, agencij in javnih zavodov ter pri pripravi njihovih poročil o 

realizaciji oziroma pri pripravi zaključnih računov. 

 

4.3 Programska klasifikacija javnofinančnih odhodkov 
Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva. 

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena Pravilnikom o programski 

klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 

2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa 

še podprogrami. 

Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s 

Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v: 

- področja porabe (21 področij) ter 

- glavne programe (61 glavnih programov) in 

- podprograme (122 podprogramov). 

 

Programska klasifikacija je že od 1.1.2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih 

in izdatkih občin na podlagi 27. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – 

uradno prečiščeno besedilo). V ta namen je bil objavljen Pravilnik o poročanju občin o 
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realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov 

(Uradni list RS, št. 56/07 in 6/07), na podlagi katerega občine poročajo preko sistema za 

pripravo proračunov občin in poročanje (APPrA-O), ki ga je za vse občine vzpostavilo 

Ministrstvo za finance. 

 

4.4 Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih odhodkov 
Funkcionalna klasifikacija, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih 

izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih 

funkcijah države oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov 

je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave. 

 

5 STRUKTURA PRORAČUNA  

Predlog občinskega proračuna mora biti občinskemu svetu predložen v naslednji vsebini in 

strukturi: 

 

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 

- po ekonomski klasifikaciji: 

A. Bilanca prihodkov in odhodkov 

B. Računi finančnih terjatev in naložb 

C. Račun financiranja; 

 

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA 

- po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po: 

- področjih proračunske porabe, 

- glavnih programih, 

- podprogramih, 

- proračunskih postavkah in 

- proračunskih postavkah – kontih; 

 

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

 

IV. OBRAZLOŽITEV 

- splošnega dela proračuna, 

- posebnega dela proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna), 

- načrta razvojnih programov. 

 

V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo: 

- ocena realizacije (oziroma realizacija, če je le-ta v času priprave proračuna že znana) 

prejemkov in izdatkov za preteklo leto, 

- ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto, 

- načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto. 

 

Vsebina in struktura proračuna občine, ki je predložen občinskemu svetu je sestavljena iz treh 

delov: 

- splošni del, 

- posebni del in 

- načrt razvojnih programov. 

 

5.1 Splošni del 
 
Splošni del proračuna sestavljajo: 

- bilanca prihodkov in odhodkov, 

- računu finančnih terjatev in naložb ter 

- računu financiranja. 

 

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo: 

- davčni prihodki, 
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- nedavčni prihodki, 

- kapitalski prihodki, 

- prejete donacije, 

- transferni prihodki in 

- prejeta sredstva iz Evropske unije,  

na strani odhodkov pa vsi odhodki, ki zajemajo: 

- tekoče odhodke, 

- tekoče transfere, 

- investicijske odhodke, 

- investicijske transfere in 

- plačila sredstev v proračun Evropske unije. 

 

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, 

od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za 

nakup kapitalskih naložb. 

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s 

financiranjem presežkov odhodkov na d prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov 

izdatkov nad prejemi v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranje odplačil dolgov v 

računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe 

denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu. Čeprav struktura proračuna, 

določena v 10. členu ZJF, ne opredeljuje vključitve stanja sredstev na računih iz preteklih let v 

proračun, pa je ta sredstva pri sestavi proračuna potrebno upoštevati na podlagi 9. člena ZJF, 

ker dejansko pomenijo prenesena sredstva iz preteklih let, ki se vključijo v proračun 

naslednjega leta. Sredstva, ki so ostala neporabljena na računih proračuna (iz vseh treh bilanc 

proračuna) na koncu tekočega leta, se uporabijo za financiranje izdatkov proračuna 

prihodnjega leta (izjema so samo namenska sredstva proračuna iz 43. člena ZJF). Za znesek 

prenesenih sredstev oziroma stanja sredstev na računih iz preteklih let, ki je lahko pozitivno, 

nič ali negativno, se spremeni višina izdatkov proračuna. 

 

Na podlagi sedmega odstavka 2. člena ZJF mora biti proračun uravnotežen med prejemki in 

izdatki. To pomeni, da morajo biti v vseh treh bilancah proračuna (bilanci prihodkov in 

odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja) celotni prejemki 

proračuna usklajeni s celotnimi izdatki proračuna. Tako je dovoljen primanjkljaj v bilanci 

prihodkov in odhodkov, ki pa se mora pokriti s prihodki iz računa finančnih terjatev in naložb 

oziroma iz računa financiranja ter z upoštevanjem stanja sredstev na računih ob koncu 

preteklega leta. 

 

5.2 Posebni del proračuna 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Posebni del 

proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih 

neposrednih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke po področjih proračunske porabe, 

glavnih programih in podprogramih iz Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih 

proračunov ter proračunskih postavkah, kontih in pod kontih. 

 

5.3 Načrt razvojnih programov 
NRP občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v 

katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, 

njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta. NRP tako predstavlja 

investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma 

do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno 

planiranje izdatkov za te namene. V NRP so vključeni odhodki, ki odražajo razvojno politiko 

občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja). 

NRP izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne 

projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po: 

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov, 

- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in - 

virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge 

vire (državni proračun, ostali sofinancerji) in se prikažejo po programski in ekonomski 

klasifikaciji. 
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5.4 Drugi dokumenti predloženi občinskemu svetu ob pripravi 

proračuna 
Župan predloži občinskemu svetu ob pripravi proračuna še naslednje vrste dokumentov: 

- kadrovski načrt, 

- načrt nabav in gradenj ter 

- načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem. 

 

5.4.1 Kadrovski načrt 
Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu 

s kadrovskim načrtom, ki se s prenehanjem veljavnosti 24. člena ZJF pripravlja in sprejema na 

podlagi 42. do 45. člena ZJU-UPB3. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje 

zaposlenosti po delovnih mestih, v skladu z delovnim področjem in delovnim programom 

organa (neposredni uporabniki občinskega proračuna) pa se za obdobje dveh let določi 

predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih, za katera se sklene delovno razmerje 

za nedoločen čas, ter predvidene zaposlitve za določen čas. V njem se prikaže tudi predvideno 

zmanjšanje števila delovnih mest ali prestrukturiranje delovnih mest ter določi število najvišje 

možno število pripravnikov, vajencev, dijakov in študentov. 

Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik neposrednega uporabnika občinskega proračuna 

ob pripravi proračuna. Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna. 

Kadrovski načrt, usklajen s sprejetim proračunom, sprejme predstojnik neposrednega 

uporabnika občinskega proračuna, in sicer v 60 dneh po uveljavitvi proračuna. 

 

5.4.2 Načrt nabav in gradenj 
Načrt nabav in gradenj skladno s 25. členom ZJF zajema osnovna sredstva, potrebna za 

delovanje neposrednega uporabnika. Prikazuje stroške za nabavo osnovnih sredstev in izvedbo 

investicijskega vzdrževanja, ki ga je v letu, na katero se proračun nanaša, potrebno izvesti za 

normalno izvajanje nalog neposrednih uporabnikov. V njem so prikazane zgolj potrebe 

neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, ne pa tudi potrebe posrednih uporabnikov. V 

tem dokumentu ni pomembno, kje so zagotovljena sredstva za realizacijo načrta nabav in 

gradenj. 

 

5.4.3 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem in načrt ravnanja s 

premičnim premoženjem 
Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno premoženje se skladno z 80. členom 

ZJF uporabijo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine. S tem je 

določen namen uporabe teh prihodkov proračuna. Stvarno premoženje občine je pri tem 

mišljeno v najširšem smislu, to je stvarno premoženje, ki je v upravljanju pri neposrednih in 

posrednih uporabnikih občinskega proračuna ali drugih pravnih oziroma fizičnih osebah. S tem 

je preprečeno, da bi občina zmanjševala svoje stvarno premoženje in porabljala sredstva za 

druge namene. 

Ravnanje (pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje) s stvarnim premoženjem 

občin ureja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 

list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).  

Občinski svet lahko odloči, da letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine pod 

določeno vrednostjo sprejme župan. Vsebina in postopek sprejema letnega načrta pridobivanja 

in razpolaganja z nepremičnim premoženjem sta predpisana z Uredbo o stvarnem premoženju 

države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18). 

  

http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO4652&pogled=osnovni
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3797
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1412
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POJASNILA KRATIC PRI PREDLOGU PRORAČUNA: 

 

Predlog PRO 2022 – Predlog za leto 2022, prva obravnava (stolpec 1) 

PRORAČUN 2021 - veljavni proračun 2021 (stolpec 2) 

Ocena real.2021 – ocena realizacije (stolpec 3) 

 

 

K2 Skupina dvomestnega konta (vrsta stroška) 

K3 Podskupina trimestnega konta (vrsta stroška) 

K4 Štirimestni konto (vrsta stroška) 

K6 Konto (vrsta stroška) 

PU Proračunski uporabnik (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava) 

PPP Področje proračunske uporabe (dvomestne oznake) 

GPR Glavni programi (štirimestne oznake) 

PPR Podprogrami (osemmestne oznake) 

PP Proračunska postavka (petmestna oznaka) 
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I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - tabela 
II. ODHODKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI 
 

- Po uporabnikih 

PU PK Opis 
PRORAČUN 

2022 

100   OBČINSKI SVET 121.476,12 

  01 POLITIČNI SISTEM 89.116,12 

  0101 Politični sistem 89.116,12 

  01019001 Dejavnost občinskega sveta 56.916,12 

  01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 32.200,00 

  04 

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 30.360,00 

  0403 Druge skupne administrativne službe 30.360,00 

  04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 14.500,00 

  04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 15.860,00 

  06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.000,00 

  0602 

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 

občin 2.000,00 

  06029002 Delovanje zvez občin 2.000,00 

200   NADZORNI ODBOR 4.500,00 

  02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.500,00 

  0203 Fiskalni nadzor 4.500,00 

  02039001 Dejavnost nadzornega odbora 4.500,00 

300   ŽUPAN in PODŽUPANI 82.480,00 

  01 POLITIČNI SISTEM 56.980,00 

  0101 Politični sistem 56.980,00 

  01019003 Dejavnost župana in podžupanov 56.980,00 

  04 

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 25.500,00 

  0403 Druge skupne administrativne službe 25.500,00 

  04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 23.000,00 

  04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 2.500,00 

400   OBČINSKA UPRAVA 5.306.862,38 

  02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.000,00 

  0202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.000,00 

  02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1.000,00 

  04 

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 47.700,00 

  0403 Druge skupne administrativne službe 47.700,00 

  04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.000,00 

  04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 43.700,00 

  06 LOKALNA SAMOUPRAVA 606.678,00 

  0601 

Delovanje na področju lokalne samouprave ter 

koordinacija vladne in lokalne ravni 3.500,00 

  06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 3.500,00 

  0603 Dejavnost občinske uprave 603.178,00 

  06039001 Administracija občinske uprave 523.268,00 
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  06039002 

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim 

za delovanje občinske uprave 79.910,00 

  07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 63.200,00 

  0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 63.200,00 

  07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 8.100,00 

  07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 55.100,00 

  08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.500,00 

  0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.500,00 

  08029001 Prometna varnost 2.500,00 

  10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 26.735,00 

  1003 Aktivna politika zaposlovanja 26.735,00 

  10039001 Povečanje zaposljivosti 26.735,00 

  11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 28.538,00 

  1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11.600,00 

  11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 8.600,00 

  11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 3.000,00 

  1103 Splošne storitve v kmetijstvu 4.300,00 

  11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4.300,00 

  1104 Gozdarstvo 12.638,00 

  11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 12.638,00 

  13 

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 1.247.805,00 

  1302 Cestni promet in infrastruktura 1.247.805,00 

  13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 361.250,83 

  13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 825.254,17 

  13029003 Urejanje cestnega prometa 15.000,00 

  13029004 Cestna razsvetljava 46.300,00 

  14 GOSPODARSTVO 233.871,00 

  1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 3.000,00 

  14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 3.000,00 

  1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 230.871,00 

  14039001 Promocija občine 20.000,00 

  14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 210.871,00 

  15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 157.036,00 

  1501 

Okoljevarstvene politike in splošne administrativne 

zadeve 31.500,00 

  15019001 

Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje 

politike 31.500,00 

  1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 125.536,00 

  15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 43.711,00 

  15029002 Ravnanje z odpadno vodo 76.825,00 

  15029003 Izboljšanje stanja okolja 5.000,00 

  16 

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 358.971,00 

  1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 31.300,00 

  16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 1.500,00 

  16029003 Prostorsko načrtovanje 29.800,00 

  1603 Komunalna dejavnost 293.171,00 
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  16039001 Oskrba z vodo 136.100,00 

  16039003 Objekti za rekreacijo 157.071,00 

  1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 9.500,00 

  16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 9.500,00 

  1606 

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 

kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 25.000,00 

  16069001 Urejanje občinskih zemljišč 25.000,00 

  17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 76.800,00 

  1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 13.700,00 

  17069001 

Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije 

zdravja 13.700,00 

  1707 Drugi programi na področju zdravstva 63.100,00 

  17079001 Nujno zdravstveno varstvo 51.600,00 

  17079002 Mrliško ogledna služba 11.500,00 

  18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 297.732,00 

  1802 Ohranjanje kulturne dediščine 3.700,00 

  18029001 Nepremična kulturna dediščina 3.700,00 

  1803 Programi v kulturi 100.732,00 

  18039001 Knjižničarstvo in založništvo 97.482,00 

  18039003 Ljubiteljska kultura 3.250,00 

  1804 Podpora posebnim skupinam 80.000,00 

  18049004 Programi drugih posebnih skupin 80.000,00 

  1805 Šport in prostočasne aktivnosti 113.300,00 

  18059001 Programi športa 113.300,00 

  19 IZOBRAŽEVANJE 1.296.242,37 

  1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 895.668,00 

  19029001 Vrtci 888.889,00 

  19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 6.779,00 

  1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 324.574,37 

  19039001 Osnovno šolstvo 287.172,30 

  19039002 Glasbeno šolstvo 37.402,07 

  1906 Pomoči šolajočim 76.000,00 

  19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 75.000,00 

  19069003 Štipendije 1.000,00 

  20 SOCIALNO VARSTVO 319.130,01 

  2002 Varstvo otrok in družine 24.500,00 

  20029001 Drugi programi v pomoč družini 24.500,00 

  2004 Izvajanje programov socialnega varstva 294.630,01 

  20049003 Socialno varstvo starih 245.000,00 

  20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 24.500,00 

  20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 25.130,01 

  22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 392.924,00 

  2201 Servisiranje javnega dolga 392.924,00 

  22019001 

Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna 

- domače zadolževanje 392.924,00 

  23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 150.000,00 
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  2302 

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v 

primerih nesreč 50.000,00 

  23029001 Rezerva občine 50.000,00 

  2303 Splošna proračunska rezervacija 100.000,00 

  23039001 Splošna proračunska rezervacija 100.000,00 

450   REŽIJSKI OBRAT 1.279.975,00 

  04 

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 7.000,00 

  0403 Druge skupne administrativne službe 7.000,00 

  04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 2.000,00 

  04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 5.000,00 

  06 LOKALNA SAMOUPRAVA 554.775,00 

  0603 Dejavnost občinske uprave 554.775,00 

  06039001 Administracija občinske uprave 446.775,00 

  06039002 

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim 

za delovanje občinske uprave 108.000,00 

  13 

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 10.000,00 

  1302 Cestni promet in infrastruktura 10.000,00 

  13029004 Cestna razsvetljava 10.000,00 

  15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 208.500,00 

  1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 208.500,00 

  15029002 Ravnanje z odpadno vodo 208.500,00 

  16 

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 499.700,00 

  1603 Komunalna dejavnost 499.700,00 

  16039001 Oskrba z vodo 499.700,00 

490   MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT LJUTOMER 51.107,00 

  06 LOKALNA SAMOUPRAVA 51.107,00 

  0603 Dejavnost občinske uprave 51.107,00 

  06039001 Administracija občinske uprave 51.107,00 

500   KRAJEVNA SKUPNOST RADENCI 19.160,00 

  06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.230,00 

  0602 

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 

občin 5.230,00 

  06029001 Delovanje ožjih delov občin 5.230,00 

  16 

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 13.930,00 

  1603 Komunalna dejavnost 13.930,00 

  16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 13.930,00 

600   KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA 33.380,00 

  06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.980,00 

  0602 

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 

občin 5.980,00 

  06029001 Delovanje ožjih delov občin 5.980,00 

  16 

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 27.400,00 

  1603 Komunalna dejavnost 27.400,00 

  16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 27.400,00 
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      6.898.940,50 
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- Skupno 

PK Opis PRORAČUN 2022 

01 POLITIČNI SISTEM 146.096,12 

0101 Politični sistem 146.096,12 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5.500,00 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.000,00 

0203 Fiskalni nadzor 4.500,00 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 110.560,00 

0403 Druge skupne administrativne službe 110.560,00 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.225.770,00 

0601 
Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in 
lokalne ravni 3.500,00 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 13.210,00 

0603 Dejavnost občinske uprave 1.209.060,00 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 63.200,00 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 63.200,00 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.500,00 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.500,00 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 26.735,00 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 26.735,00 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 28.538,00 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11.600,00 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 4.300,00 

1104 Gozdarstvo 12.638,00 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.257.805,00 

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.257.805,00 

14 GOSPODARSTVO 233.871,00 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 3.000,00 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 230.871,00 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 365.536,00 

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 31.500,00 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 334.036,00 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 900.001,00 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 31.300,00 

1603 Komunalna dejavnost 834.201,00 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 9.500,00 

1606 
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča) 25.000,00 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 76.800,00 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 13.700,00 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 63.100,00 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 297.732,00 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 3.700,00 
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1803 Programi v kulturi 100.732,00 

1804 Podpora posebnim skupinam 80.000,00 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 113.300,00 

19 IZOBRAŽEVANJE 1.296.242,37 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 895.668,00 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 324.574,37 

1906 Pomoči šolajočim 76.000,00 

20 SOCIALNO VARSTVO 319.130,01 

2002 Varstvo otrok in družine 24.500,00 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 294.630,01 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 392.924,00 

2201 Servisiranje javnega dolga 392.924,00 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 150.000,00 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 50.000,00 

2303 Splošna proračunska rezervacija 100.000,00 

  SKUPAJ 6.898.940,50 

 
 
 

PK Opis PRORAČUN 2022 

01 POLITIČNI SISTEM 146.096,12 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5.500,00 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 110.560,00 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.225.770,00 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 63.200,00 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.500,00 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 26.735,00 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 28.538,00 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.257.805,00 

14 GOSPODARSTVO 233.871,00 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 365.536,00 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 900.001,00 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 76.800,00 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 297.732,00 

19 IZOBRAŽEVANJE 1.296.242,37 

20 SOCIALNO VARSTVO 319.130,01 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 392.924,00 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 150.000,00 

    6.898.940,50 
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III. ODHODKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI 
 

FK Konto Opis PRORAČUN 2022 

01   JAVNA UPRAVA 2.005.850,12 

011   
Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in 
fiskalnih ter 1.140.546,12 

013   Splošne zadeve 302.970,00 

016   Druge dejavnosti javne uprave 156.200,00 

017   Servisiranje javnega dolga 392.924,00 

018   Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države 13.210,00 

02   OBRAMBA 8.100,00 

022   Civilna zaščita 8.100,00 

03   JAVNI RED IN VARNOST 57.600,00 

031   Policija 2.500,00 

032   Protipožarna varnost 55.100,00 

04   GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1.689.050,00 

041   Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom 49.735,00 

042   Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov 28.538,00 

045   Promet 1.201.505,00 

047   Druge gospodarske dejavnosti 210.871,00 

049   Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 198.401,00 

05   VARSTVO OKOLJA 365.536,00 

051   Zbiranje in ravnanje z odpadki 43.711,00 

052   Ravnanje z odpadno vodo 285.325,00 

053   Zmanjševanje onesnaževanja 5.000,00 

056   Druge dejavnosti s področja varstva okolja 31.500,00 

06   STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 732.900,00 

061   Stanovanjska dejavnost 9.500,00 

062   Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 31.300,00 

063   Oskrba z vodo 635.800,00 

064   Cestna razsvetljava 56.300,00 

07   ZDRAVSTVO 76.800,00 

072   Izvenbolnišnične zdravstvene storitve 63.100,00 

074   Storitve splošnega zdravstvenega varstva 13.700,00 

08   
REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, 
DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ 322.862,01 

081   Dejavnosti na področju športa in rekreacije 113.300,00 

082   Kulturne dejavnosti 104.432,00 

084   Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 105.130,01 

09   IZOBRAŽEVANJE 1.296.242,37 

091   Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje 1.220.242,37 

096   Podporne storitve pri izobraževanju 76.000,00 

10   SOCIALNA VARNOST 344.000,00 

104   Varstvo otrok in družine 24.500,00 

107   
Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij 
prebivalstva 269.500,00 

109   Druge dejavnosti na področju socialnega varstva 50.000,00 

      6.898.940,50 
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IV. OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA  
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I .  SPLOŠNI  DEL  
 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

 
7 - PRIHODKI  
 

V predlogu proračuna Občine Radenci za leto 2022 se v bilanci prihodkov in odhodkov načrtuje 

obseg prihodkov v višini 6.394.742,28 evrov. 

 

Deleži posameznih skupin prihodkov so naslednji: 

 

 62,79% davčnih prihodkov 

 23,82% nedavčnih prihodkov  

 10,16% kapitalskih prihodkov 

 3,23% transfernih prihodkov 

 
Grafični prikaz strukture prihodkov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davčni 
prihodki

63%

Nedavčni 
prihodki

24%

Kapitalski 
prihodki

10%

Transferni 
prihodki

3%
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70 DAVČNI PRIHODKI  4.014.996 €  

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 3.139.281 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

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.  

Preko leta jo na občinski proračun prejemamo tedensko v višini 1/52 letnega zneska.  

Izračun dohodnine 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. 

Dohodnina je izračunana na podlagi podatka o številu prebivalcev v naši občini na dan 

30.09.2020 in v predlaganem znesku 628,20 eur/prebivalca. 

30.09.2020: 5.104 prebivalcev 

Mlajši od 6 let: 239 

Mlajši od 15 let  in starejši od 6 let: 371 

Starejši od 65 let in mlajši od 75 let: 727 

Starejši od 75 let: 530 

Vsota korigiranih kriterije: 0,968979  

 

Izračun dohodnine: 0,968979*628,20 EUR*5.1040 = 3.106.869. (primerna poraba PPi) 

3.139.281 EUR dobimo nakazano kot DOHODNINO (konto 700020). 

Tabele so dostopne na straneh Ministrstva za finance  

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/DP-

SSFLS/Izracuni/Povprecnina-in-PPi/Izracun_PPi-Doh-FI-2022-predhodni.pdf  

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 651.005 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

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. Predvidevamo, da bomo prejeli 651.005,00 EUR teh prihodkov. 

7030 Davki na nepremičnine- vključuje sredstva, zbrana iz naslova nadomestila za 

uporabo stavbnih zemljišč, ki jih bomo v tekočem letu zbrali od fizičnih in pravnih oseb. 

Zbrana sredstva so namenska za opremljanje stavbnih zemljišč. Je najpomembnejši vir 

lastnih prihodkov občin, ki ga občina v skladu s predpisi lahko predpisuje samostojno. 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se skladno z Zakonom o stavbnih zemljiščih 

(Uradni list RS, št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1)  pobira od 

pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljišč, ki ležijo v občini Radenci. 

7032 Davek na dediščine in darila - obveznost plačevanja davka predpisuje veljaven 

Zakon o davku na dediščine in darila (Uradni list RS, št. 117/06 in 36/16 – odl. US). 

Zavezanec za plačilo davka je fizična ali pravna oseba zasebnega prava, ki prejme 

premoženje na podlagi dedovanja ali darovanja ali prejme premoženje na podlagi pogodbe 

o dosmrtnem preživljanju oziroma na podlagi darilne pogodbe za primer smrti. Osnova za 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/DP-SSFLS/Izracuni/Povprecnina-in-PPi/Izracun_PPi-Doh-FI-2022-predhodni.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/DP-SSFLS/Izracuni/Povprecnina-in-PPi/Izracun_PPi-Doh-FI-2022-predhodni.pdf
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davek je vrednost podedovanega ali v dar prejetega premoženja v času nastanka davčne 

obveznosti po odbitku dolgov, stroškov in bremen, ki odpadejo na premoženje, od katerega 

se plačuje ta davek. 

7033 Davek na promet nepremičnin - obveznost davka na promet nepremičnin na 

območju RS predpisuje Zakon o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/06 in 

25/16 – odl. US). Prihodki od davka pripadajo proračunu občine, kjer nepremičnina leži. 

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 224.710 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

V to skupino davkov sodijo: Davek na dobitke od iger na srečo in drugi davki na uporabo 

blaga in storitev. Domači davki na blago in storitve so planirani v višini 224.710 EUR. 

7044 Davki na posebne storitve; v to skupino sodi davek na dobitke od iger na srečo, ki ga 

plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka in pripada. občini, kjer ima dobitnik 

stalno prebivališče. 

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev;  v skupino davkov spadajo: okoljska dajatev 

za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je planirana v višini 83.000 EUR 

in je namenski prihodek, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, planirana je v višini 

5.000,00 EUR, turistična taksa, planirana v višini 130.000 EUR. 

Okoljske dajatve so namenska sredstva, ki se smejo porabiti samo v določene namene in bi 

morale konec leta ostati na računu kot presežek sredstev.    

Prav tako je namenski prihodek pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se porabi za 

obnovo zasebnih in državnih gozdnih cest. 

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI  1.523.075 €  

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 691.322 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

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 iz naslova omrežnine za GJI  so planirani v višini 429.479,28 eur (vodovodno 

omrežje, kanalizacijsko omrežje, čistilna naprava, CERO Puconci).  

Znaten delež v teh prihodkih predstavlja koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo in 

sicer so prihodki planirani v višini 200.000,00 evrov. 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 2.000 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

Med takse in pristojbine sodijo upravne takse, ki jih pobira občina med izvajanjem svojih 

obveznosti v skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno 

prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš). 

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 4.700 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

Prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni izrečenih po občinskih predpisih so prihodek 

od kazni, ki jih izrečeta medobčinski inšpektor in redar ter prihodki iz naslova nadomestila 

za degradacijo in uzurpacijo prostora. 
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713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 684.600 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

Prihodki od prodaje blaga in storitev (najemnine za grobove in najemnina za najem mrliške 

vežice) so planirani v višini 29.800,00 EUR. Prihodki izvirajo iz najemnin za pokopališče na 

Kapeli in pokopališče v Radencih in predstavljajo namenska sredstva.  

Prihodki režijskega obrata iz naslova vodarine, odvajanja in čiščenja ter drugih storitev so 

planirani v višini 624.800,00 eur.  

Prihodki iz naslova uporabe športne dvorane in nogometnega igrišča pa so planirani v višini 

30.000,00 eur. 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 140.453 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

Med druge nedavčne prihodke sodijo: komunalni prispevek, drugi prihodki (refundacije 

povračila vodnih povračil od dveh vodovodnih zadrug Hrastje Mota in Hrašenski Vrh), 

prihodki iz naslova dedovanja po umrlih osebah za katere je občina plačevala domsko 

oskrbo, prihodki iz naslova lokacijskih preveritev. 

Med te prihodke smo planirali tudi sofinanciranje izgradnje velikega nogometnega igrišča na 

umetni travi s strani Fundacije za šport v višini 16.333 za leto 2022. Predvidevamo tudi 

prihodke iz naslova sofinanciranje za obnovo degradiranih športnih objektov s strani 

Fundacije za šport in sicer v višini 30.000,00 evrov. 

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 650.000 €  

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 650.000 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

V skupini prihodkov od prodaje osnovnih sredstev so prihodke od prodaje zgradb in 

prostorov v višini 650.000 EUR. 

Planiramo jih na podlagi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v 

letu 2021/2022. 

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 206.671€  

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 206.671 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

Planirani so transferni prihodki iz državnega proračuna in sicer na skupini kontov 7400: 

➢ požarna taksa v višini 8.900 evrov  

➢ sredstva iz naslova gozdnih poti v višini 7.700 evrov 

➢ vračilo 50% deleža za delovanje skupne medobčinske uprave - Inšpektorat Ljutomer- 

v višini 15.000 evrov za leto 2021 

➢ sredstva za regionalni razvoj (23.člen ZFO-1) v višini 157.071 evrov 

➢ sredstva za povračilo dela plačanih subvencij za stanarine v višini 3.000 evrov 

➢ program LIFE - evropska mobilnost v višini 4.000,00 evrov 

➢ sofinanciranje javnih del v višini 11.000 evrov 
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4 - ODHODKI  
 

V predlogu proračuna za leto 2021 se v bilanci prihodkov in odhodkov načrtujejo odhodki v 

višini 6.526.016,50 evrov. 

 

Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin kontov odhodkov naslednji: 

 39,85% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke, 

 32,38% sredstev odpade na tekoče transfere, 

 27,14% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke, 

 0,63% pa za investicijske transfere. 

 

 

 

40 TEKOČI ODHODKI  2.600.742 €  

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 662.588 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim zajemajo sredstva za plače, dodatek za 

delovno dobo, sredstva za delovno uspešnost, regres za letni dopust, povračila in 

nadomestila (prehrana med delom, prevoz na delo), sredstva za  nadurno delo ter druge 

izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči). Plače se izplačujejo v skladu 

z veljavnimi zakoni. 

Stroški se nanašajo na zaposlene v občinski upravi, zaposlene v režijskem obratu in za 

udeležence javnih del. 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 102.912 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

Sredstva za prispevke delodajalcev zajemajo prispevke za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in porodniški dopust ter 

premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v 

obč.upravi in režijskem obratu ter udeležence javnih del. 

Tekoči odhodki
40%

Tekoči transferi
32%

Investicijski 
odhodki

27%

Investicijski 
transferi

1%
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402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.635.633 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

Izdatki za blago in storitve zajemajo vsa plačila materiala, drugega blaga in plačilo 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.  

Planirani so za vse proračunske uporabnike (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska 

uprava, režijski obrat, Medobčinski inšpektorat Ljutomer, KS Kapela, KS Radenci). Podrobno 

so odhodki razdelani v posebnem delu proračuna. 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 20.000 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

Plačila domačih obresti so v tekočem proračunskem letu planirana v skladu z 

amortizacijskimi načrti za odplačilo kreditov. 

409 REZERVE 179.609 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

Skupina odhodkov zajema splošno proračunsko rezervacijo po Zakonu o financiranju občin 

in proračunsko rezervo.  

Odhodki za proračunsko rezervo so planirani v višini 50.000 evrov (sredstva so namenjena 

programom pomoči v primeru naravnih nesreč, tudi za epidemijo koronavirusa). 

Odhodki za splošno proračunsko rezervacijo so planirani v višini 100.000 evrov (sredstva so 

namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere sredstva v proračunu niso 

predvidena ali niso planirana v zadostni višini). 

Sredstva v višini 29.609 evrov pa so planirana za proračunski sklad CERO Puconci (podrobna 

obrazložitev pri proračunski postavki). 

41 TEKOČI TRANSFERI  2.112.907 €  

410 SUBVENCIJE 6.600 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

Sredstva za subvencije zajemajo kompleksne subvencije v kmetijstvu in so dodeljene v 

skladu z razpisom. 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.252.112 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

Podskupina odhodkov transferi posameznikom in gospodinjstvom zajema vsa plačila, 

namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošen 

dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali 

gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. 

Podrobna razdelitev teh odhodkov je obrazložena pri posamezni proračunski postavki, sicer 

pa se ti transferi namenjajo za darilo ob rojstvu otroka, plačilo razlike med ceno programa 

v vrtcu in plačilom staršev, regresiranje domske oskrbe, regresiranje prevozov v šolo, 

subvencije stanarin, štipendije, izplačila družinskemu pomočniku ter za druge transfere 

posameznikom (subvencije za omrežnino za vodovod in kanalizacijo ter za ceno vode). 

 

Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. 

Obseg sredstev v proračunskem letu pa je odvisen od gibanja števila upravičencev in višine 

uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin. 
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412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 156.804 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu neprofitnemu 

sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, 

športna, humanitarna, invalidska, ...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo 

programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki 

s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi 

političnim strankam. Največ sredstev namenjamo za področje kulture, športa in nevladnih 

organizacij. V okviru področja večino  sredstev namenjamo za izvajane programa športa, za 

izvajanje kulturnih projektov, dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov, upravljanje in 

tekoče vzdrževanje športnih objektov, športne prireditve ter  preventivne projekte. Sledi 

področje obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih, kjer sredstva namenjamo za delovanje 

sistema za  zaščito, reševanje in pomoč ter delovanja gasilske zveze in prostovoljnih 

gasilskih društev. V okviru področja Socialnega varstva  predvidevamo transfere neprofitnim 

organizacijam in ustanovam za delovanje Varne hiše, Območno združenje Rdečega križa ter 

izvedbo humanitarnih programov in projektov. Del sredstev namenjamo tudi za financiranje 

političnih strank zastopanih v občinskem svetu. 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 697.391 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

Med druge tekoče domače transfere spadajo: 

• tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja - plačilo prispevka za zdravstveno 

zavarovanje občanov, 

• tekoči transferi občinam za sofinanciranje skupnih programov, 

• transferi javnim zavodom (za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za 

prispevke delodajalcev, premije   kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter 

izdatke za blago in storitve), 

• izplačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski porabniki. 

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.771.296 €  

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.771.296 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za rekonstrukcijo zgradb in prostorov, nakup 

pisarniškega pohištva, računalniške  opreme ter druge opreme, drugih osnovnih sredstev, 

sredstva za pripravo zemljišč, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, 

investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč, nematerialnega premoženja ter 

študije o izvedljivosti projektov, investicijski nadzor, projektno dokumentacijo. Posamezni 

investicijski odhodki so prikazani v tretjem delu proračuna, to je v NRP (načrtu razvojnih 

programov). 

Podrobno so odhodki obrazloženi pri posameznih proračunskih postavkah. 

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 41.071 €  

431 INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM,KI NISO PROR.PORAB. 17.400 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

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

predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov 

prejemnikov sredstev. 
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Za investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam se planira 17.400 EUR za 

nabavo gasilske lestve (skupaj z Občino Apače in Občino Gornja Radgona) in nabavo gasilske 

opreme iz naslova požarne takse (namenski prihodek). 

432 INV.TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 23.671 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

Podskupina kontov zajema investicijske transfere proračunskim uporabnikom (investicijsko 

vzdrževanje šol in vrtcev, nakup opreme za šole in vrtce, skupne investicije v javne zavode). 
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Grafični prikaz strukture odhodkov 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb  
 

Račun finančnih terjatev in naložb je posebna bilanca, v kateri se prikazujejo prejeta vračila 

danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev. 

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 € 

V letu 2022 ni predvidene prodaje kapitalskih deležev. 

 
C - Račun financiranja 

 
50 ZADOLŽEVANJE  0 €  

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

V Računu financiranja se ne načrtuje najema kredita. 

55 ODPLAČILA DOLGA  372.924 €  

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 372.924 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

Odplačila domačega dolga predstavljajo odplačila glavnic dolgoročnih kreditov, ki zapadejo 

v plačilo v tekočem letu. Ta se nanašajo na odplačilo dolga pri: 

❖ SID banka d.d. (najet decembra 2014 za obdobje 10 let za izgradnjo Nizko 

energetskega vrtca v Radencih z obrestno mero 6M + pribitek v višini 0,92 %)  - 

mesečni obrok 9.243,70 evrov. 

❖ Intesa Sanpaolo  (najet decembra 2017 za obdobje 10 let z OM euribor + 0,7%) - 

mesečni obrok 5.833,33 evrov predviden  KREDIT 2021 (telovadnica in ČN): 10 let, 

mesečni obrok  cca.16.666 evrov. 

D - Sredstva na računih 
 

Sredstva na računih občine predstavljajo prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih 

let. Sredstva na računih občine se uporabljajo za kritje izdatkov v občini sprejetega proračuna 

in pokrivanje razlike med tekočimi prejemki in izdatki za vse namene javne porabe v tekočem 

letu.  

 

Na dan 31.12.2021 predvidevamo 906.000 EUR ostanka sredstev na računu Občine Radenci. 

 
 
****************************************************************** 

Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 2022 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki 
(proračunski primanjkljaj) v višini – 131.274,22 evrov, zadolževanje ni predvideno, 

odplačila dolgov v višini 372.924,00 evrov, skupaj neto zadolževanje  -372.924 
evrov. Zmanjšanje sredstev na računih je predvideno v višini -504.198,22 evrov.  

 
Tako bo stanje konec leta 2022 negativno v višini 504.198,22, sredstva za prenos pa 
so planirana v višini 402.000 evrov za prenos v leto 2023, vse ob predpostavki, da bo 

realizacija takšna kot je predvidena s tem predlogom proračuna. 
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I I .  P O S E B N I  D E L  
 

100 OBČINSKI  SVET  121.476  €  

01 POLITIČNI SISTEM  89.116 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost občinskega sveta in 

njegovih organov. Zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 

– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 

– UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a), Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 

94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), Zakon o referendumu in o ljudski 

iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 6/18 – odl. US), Zakon o 

samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01), Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni 

list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13), Zakon o političnih 

strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14), 

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakon o javnih 

uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 

69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF),Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 

št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 

27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 

– ZDOdv, 67/17 in 84/18), Zakon o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 

59/02, 61/07 – ZUNEO-A, 33/16 – ZVarD in 59/19),  Zakon za uravnoteženje javnih financ 

(Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 

46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-

C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 

95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-

1A in 72/19). 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost 

političnega sistema v občini, kar vpliva na skladen razvoj občine kot celote. Dolgoročno se 

zagotavljajo sredstva za delovanje občinskega sveta, župana, podžupana, sredstva za izvedbo 

lokalnih volitev ter delovanje komisij in odborov občinskega sveta in župana v skladu z veljavno 

zakonodajo. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

 0101 Politični sistem 

 

0101 Politični sistem 89.116 € 

Opis glavnega programa 

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskim svetnikom, županu, podžupanu in 

nadzornemu odboru nalagajo zakoni in veljavni statut. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski 

funkcionarji. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 

dolgoročnih ciljev političnega sistema. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 56.916 € 

Opis podprograma 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine 

Radenci.  Slednje določa Statut Občine Radenci. 

Občinski svet sprejema: Statut občine, Poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise 

občine, ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine. 

 

Podprogram vključuje stroške sej občinskega sveta, odborov in komisij, financiranje političnih 

strank, delovanje in stroške sej svetov krajevnih skupnosti, nagrade svetnikom in članom 

delovnih teles. Sejnine se izplačujejo  v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih 

občinskih funkcionarjev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, 

Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni 

samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v 

javnem sektorju, Zakon o enakih možnostih žensk in moških, Zakon o uravnoteženju javnih 

financ, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, Statut Občine Radenci. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je uspešen zaključek  štiriletnega mandata  z izvedbo vsakoletno zastavljenih 

nalog po programu dela občinskega sveta, ki ga občinski svet sprejme v začetku vsakega 

proračunskega leta.  Zagotoviti strokovne in materialne podlage, s katerimi se bo merilo 

doseganje zastavljenih ciljev. Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in 

njegovih delovnih teles (odborov in komisij) je tudi  uresničevanje sprejetih smernic občinskega 

sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti 

za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem 

s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga Občinskega sveta kot 

zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in 

komisijami ter na podlagi letnega sprejetega programa  le tega tudi uresničuje. Občinski svet 

se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju  z županom, 

podžupanoma in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Učinkovito delovanje občinskega sveta, njegovih delovnih teles ter strokovnih služb.  

01002 SEJNINE IN DRUGA POVRAČILA STROŠKOV (OBČ.SVET,ODBORI, KOMISIJE)

 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Opredeljena sredstva so potrebna za pokrivanje stroškov sejnin svetnikov občinskega sveta in 

stroške sejnin stalnih delovnih teles občinskega sveta, odborov in komisij katerih ustanovitelj 

je občinski svet, 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. 
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Upoštevaje sprejet Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles 

občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter upoštevaje 

predlog omenjenega pravilnika je vključeno v navedeno postavko naslednje:  

• Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji 

občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta. 

• Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za sejo delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača 

posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati z zakonom določenega zneska. 

• Članu občinskega sveta in ostalim vabljenim se določi sejnina za udeležbo na seji občinskega 

sveta ali delovnega telesa v naslednjih zneskih: 

 

-za udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta 143,03 €/bruto oz. 104,02 €/neto; 

– za udeležbo na seji odbora ali komisije, katerega predsednik je 91,07 €/bruto oz. 66,24 

€/neto; 

– za udeležbo na seji odbora ali komisije, katerega član je 65,10 €/bruto oz. 47,35 €/neto; 

 

Strošek seje obč.sveta(16 članov):  2.346,75 evrov 

Strošek odbora, komisije(5 članov): 384,45 evrov 

 

Podlaga za izplačilo sejnine članom občinskega sveta je sklep občinskega sveta o potrditvi 

mandata člana občinskega sveta. Izplačilo se opravi na podlagi evidence o udeležbi na sejah 

občinskega sveta in sejah delovnih teles, ki jo vodi občinska uprava. 

Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se izplačuje za redne in izredne seje. 

Za dopisno, korespondenčno ter slavnostno sejo se sejnina ne izplačuje. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Predvideva se, da se bo v letu 2020 izvedlo 5 sej občinskega sveta in približno 15 sej odborov. 

01003 Stroški  občinskega sveta 4.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški sej občinskega sveta zajemajo stroške reprezentance (malica v odmoru) in drugi splošni 

material in storitve, kar predstavlja stroške snemanja in predvajanja sej OS.  

Večina svetnikov gradivo prevzame v elektronski obliki in ga kot takega tudi spremlja na sami 

seji, nekaterim svetnikom pa se gradivo na njihovo prošnjo tiska v glavni pisarni. Stroški 

tiskanja gradiva so zajeti na proračunski postavki 04013 - občinska uprava. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Plan sej v letu 2021. 

01004 Financiranje političnih strank 6.214 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za financiranje političnih strank se upošteva Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 

100/05– uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14).  

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 (PPi). 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 in znaša 0,2% primerne porabe. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Izvedene volitve 2018 –ter dosežen rezultat- v občinskem svetu. Pri opredelitvi višine sredstev 

se izhaja iz dejstva, da le ta ne smejo preseči 0,2% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost 

opredeljenih po predpisih, ki določajo financiranje občin. V mandatnem obdobju 2018-2022 so 
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v Občinskem svetu Občine Radenci zastopane 4 politične stranke, katerim se sredstva nakažejo 

1x letno na podlagi podpisane pogodbe. 

01055 Financiranje svetniških skupin 6.202 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin Občinskega sveta Občine Radenci 

je namenjenih za njihovo delovanje 0,2% primerne porabe občin. 

Sredstva se porabljajo za nakup opreme za svetnike (ostane v lasti občine), za materialne 

stroške za delovanje ter ostalo.  

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 32.200 € 

Opis podprograma 

Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov v občinski svet ter 

svetnikov v ožje dele občin KS Radenci in KS Kapela. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, 

Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o 

javnih uslužbenci. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvolitev manjkajočih predstavnikov lokalne skupnosti in ožjih delov občine. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

16 občinskih svetnikov, 9 članov Sveta KS Radenci in 7 članov Sveta KS Kapela. 

01005 Lokalne volitve  - stroški 31.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za povračilo stroškov izvedbe lokalnih volitev v letu 2018. Zaradi 

volitev je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo volilnih odborov, delo občinske volilne 

komisije, tisk razglasov, pošiljanje vabil na volitve, tisk glasovnic in drugo.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena stroškov temelji na realizaciji prejšnjih volitev. 

01051 Povrnitev stroškov volilne kampanje 1.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski svet Občine Radenci sprejme sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za 

lokalne volitve v Občini Radenci za volilno leto 2022. Na podlagi sklepa in danega zahtevka 

sledi izplačilo.  

04 SKUPNE ADM.SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  30.360 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema delovanje kadrovske uprave –vodenje kadrovskih zadev 

ter druge skupne administrativne službe-obveščanje domače in tuje javnosti, vključujoč 

izvedbo protokolarnih dogodkov. Torej zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno 

funkcijo ali organom, so pa skupne oziroma podpora vsem dejavnostim. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev in izvedba protokolarnih dogodkov, občinskih 

prireditev, praznikov ter celotno obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih ciljev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 - Kadrovska uprava 

0403 - Druge administrativne službe 

0403 Druge skupne administrativne službe 30.360 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema aktivnosti obveščanja javnosti o delu občinskega sveta (javne objave 

v Uradnem glasilu slovenskih občin; Lex localis), obveščanje na krajevno običajen način v 

Informatorju ali Glasniku, izvedbo javnih protokolarnih prireditev.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko Uradnega glasila 

slovenskih občin, Občinskega glasnika ali Informatorja in uradne spletne strani Občine Radenci.  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vse leto kvalitetno obveščati domačo in tujo javnost. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 - Obveščanje domače javnosti 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 14.500 € 

Opis podprograma 

V skladu z zakonodajo, ki navaja obveznosti obveščanja javnosti z informacijami javnega 

značaja bo občina Radenci tudi v letošnjem letu preko spletne strani Občine Radenci, Uradnega 

glasila slovenskih občin, Občinskega Glasnika ali Informatorja  občane obveščala o sprejetih 

aktih, sklepih in predpisih, ki bodo sprejeti na sejah Občinskega sveta občine Radenci. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o medijih, Uredba o upravnem 

poslovanju, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Pogodbe z izvajalci, Uredba o 

posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, Zakon o javnih uslužbencih, 

Statut Občine Radenci. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito 

obveščanje domače in tuje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja z javnostjo 

in zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju občine. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Tekoče obveščanje domače in tuje javnosti o delu občine in njenih organov v tekočem letu. 

01007 Objave občinskih predpisov, objav 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjena uradnim objavam v Uradnem glasilu slovenskih občin in v Katalogi 

informacij javnega značaja (spletni portal LEX-Localis http://www.lex-

localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=7dc07700-72f6-417c-

a614-b8b67af9c4e4&osebna=1 ). Občina Radenci predvideva v tekočem letu nadaljevanje 

aktivnosti pri sprejemanju občinskih predpisov pomembnih za nadaljnji razvoj občine, ki jih bo 

potrebno javno objaviti, prav tako je potrebno objaviti vse javne  razpise.  

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=7dc07700-72f6-417c-a614-b8b67af9c4e4&osebna=1
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=7dc07700-72f6-417c-a614-b8b67af9c4e4&osebna=1
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=7dc07700-72f6-417c-a614-b8b67af9c4e4&osebna=1
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Sklenjena pogodba. 

01022 Občinski informator 8.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski svet Občine Radenci je na drugi redni seji 18.12.2014 sprejel sklep, da se vse 

informacije namenjen občanom objavijo na krajevno običajen način, kar pomeni v občinskem 

Informatorju ali Glasniku in na spletni strani Občine Radenci, ki ga bo občinska uprava izdala 

praviloma 10x na leto. 

Proračunska postavka zajema po novem tudi sredstva poštnine za distribucijo nenaslovljene 

pošte (Informator). 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ob planiranju sredstev so bili izhodišče stroški priprave in distribucije Informatorja v preteklem 

letu. 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 15.860 € 

Opis podprograma 

Protokol opredeljujemo kot dejavnost in način sporazumevanja po mednarodnih pravilih. 

Obstaja več definicij. Je veščina organiziranja, ki krmili javne in zasebne ustanove, skupek 

norm in pravil, določenih z zakonom, dekreti, odredbami in navadami.  

V  tekočem letu  načrtujemo naslednje protokolarne dogodke: proslavo ob kulturnem prazniku, 

proslavo ob materinskem dnevu, proslavo in dogodke ob občinskem prazniku,  proslavo ob  

Dnevu samostojnosti in enotnosti ter silvestrovanje na prostem.  

Občinski praznik Občine Radenci dobiva vedno večji pomen, ne le zaradi podelitve občinskih 

priznanj, marveč tudi zaradi vrste različnih aktivnosti, ki potekajo v času občinskega praznika, 

kjer se vedno bolj vključujejo različne organizacije in društva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Radenci. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročno zagotavljanje pogojev za izvedbo planiranih protokolarnih dogodkov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Izvedba planiranih dogodkov. 

01008 Občinski praznik 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunskem letu predvidevamo izvedbo protokolarnih dogodkov ob Občinskem prazniku. 

Natančen program bo dogovorjen na območju širše lokalne skupnosti. Tradicionalne prireditve 

ob občinskem prazniku sestavljajo naslednji dogodki: svečana akademija, sprejem odličnjakov 

pri županu, podelitev občinskih priznanj, dan v parku in Mačje mesto, kuhanje štajerske kisle 

žüpe, turnir v malem nogometu, ribiško tekmovanje, nočno gasilsko tekmovanje, Radenska 

noč. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi stroškov iz preteklih let. 
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01009 Novoletno praznovanje 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški novoletnega praznovanja ob prehodu leta. 

  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi stroškov iz preteklih let. 

01018 Kulturni praznik 3.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za izvedbo proslave ob kulturnem prazniku.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena stroškov in predračuni. 

01019 Dan Samostojnosti 2.660 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena proslavi ob Dnevu samostojnosti in enotnosti. 26.decembra je 

tradicionalno organizirana proslava s kulturnim programom in slavnostnim govornikom. Po 

dogodku sledi druženje in pogostitev za obiskovalce. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi stroškov iz preteklih let. 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.000 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske  porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih 

delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list 

RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16),Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 

47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 

14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19), Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem 

sektorju, Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 

– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18). 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni rabi 

proračunskih sredstev 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 2.000 € 

Opis glavnega programa 

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje 

ožjega dela občin in zvez občin 



Proračun Občine Radenci za leto 2022 – prva obravnava  

42 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ustvarjalno sodelovanje v Krajevnih skupnosti pri sprejemanju odločitev občinskega sveta, ki 

se nanašajo na vaško skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z občinsko upravo 

glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju Krajevnih skupnosti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Priprava podlag za strokovno in kvalitetno vodenje nalog v posameznem ožjem delu občine, z 

namenom razvoja in dvigovanja kvalitete življenja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029002 Delovanje zvez in občin  

06029002 Delovanje zvez občin 2.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva, ki jih potrebujemo za članstvo v organiziranih povezavah 

slovenskih občin. V Sloveniji imamo dve organizirani združenji, ki omogočata sodelovanje pri 

ustvarjanju politike na nivoju Republike Slovenije - sta priznana akterja pri pogajanju glede 

proračunskih sredstev, povprečnine... 

Zakonske in druge pravne podlage 

Akt o ustanovitvi Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Povezovanje občin za bolj kakovostno in po možnosti cenejše izvajanje primarnih nalog. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Prejemanje informacij o ključnih zadevah delovanja občin, sodelovanje pri skupnih akcijah. 

01015 Članstvo v skupnosti občin 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radenci je včlanjena v obe organizirani združenji občin Slovenije - Združenje občin 

Slovenije in Skupnost občin Slovenije.  

Sredstva, ki so namenjena za članarino dobimo povrnjena z ugodnostmi, ki jih združenje nudi. 

Posebne ugodnosti so reševanje odprtih vprašanj delovanja lokalnih skupnosti v slovenskem 

merilu, prav tako pa smo kot članica deležni ugodnih cen raznih izobraževanj in primerov dobre 

prakse.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Pogodba. 

200 NADZORNI ODBOR 4.500  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.500 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih 

zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto 

delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora 

občine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno 

prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP, 58/09 – 

ZPlaSS, 34/10 – ZPlaSS-A in 59/10 – ZOPSPU), Zakon o lokalni samoupravi 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni rabi 

proračunskih sredstev 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0203 Fiskalni nadzor 

0203 Fiskalni nadzor 4.500 € 

Opis glavnega programa 

Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora. To je najvišji organ 

nadzora javne porabe v Občini Radenci. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost 

ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev, po potrebi 

oblikovati zahteve po izvedbi revizij.  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 

Občine Radenci, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 Dejavnost nadzornega odbor 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 4.500 € 

Opis podprograma 

Nadzorni odbor sprejema letni program svojega delovanja, s katerim seznani župana in občinski 

svet. Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij. Nadzorni 

odbor je organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje 

pristojnosti Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, 

nadzoruje namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno 

poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Zakon o javnem  

naročanju, Statut Občine Radenci, Poslovnik o delu nadzornega odbora, Pravilnik o plačah in 

drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov  delovnih teles občinskega sveta, nadzornega 

odbora in članov drugih organov o povračilu stroškov 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času 

nepoklicnega organa občine, čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi 

zakona, statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter s tem prispeva k učinkovitemu, 

preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini. Pravočasno in korektno 

poročati o svojem delu občinskemu svetu in županu v skladu s Statutom občine in Poslovnikom 

o delu N 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Zagotavljanje pogojev za opravljanje funkcije nadzornega odbora 

02001 Nagrade za delo v nadzornem odboru 4.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so načrtovana sredstva delovanja nadzornega odbora občine za plačilo 

sejnin, sredstva za strokovno izobraževanje. Nadomestilo za opravljanje funkcije je določeno 

v Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
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občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov. 

 

Plan sej in plan dela pripravi Nadzorni odbor sam v okviru dodeljenih sredstev v proračunu za 

tekoče leto. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Osnova sta Statut Občine Radenci in  letni program dela nadzornega odbora občine ter 8. člen 

Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 

občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilih stroškov. 

(Uradno glasilo slovenskih občin št. 6/16, 32/16, 54/16). 

300 ŽUPAN in  PODŽUPANI  82.480  €  

01 POLITIČNI SISTEM  56.980 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost občinskega sveta in 

njegovih organov. Zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, 

Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni 

samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o 

enakih možnostih žensk in moških, Zakon o uravnoteženju javnih financ. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost 

političnega sistema v občini, kar vpliva na skladen razvoj občine kot celote. Dolgoročno se 

zagotavljajo sredstva za delovanje občinskega sveta, župana, podžupana, za izvedbo lokalnih 

volitev ter delovanje komisij in odborov občinskega sveta in župana v skladu z veljavno 

zakonodajo. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

 0101 Politični sistem 

0101 Politični sistem 56.980 € 

Opis glavnega programa 

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskim svetnikom, županu, podžupanu in 

nadzornemu odboru nalagajo zakoni in veljavni Statut Občine Radenci. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski 

funkcionarji. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 

dolgoročnih ciljev političnega sistema. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 56.980 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega sredstva za delovanje župana in podžupana, plače nepoklicnih 
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funkcionarjev in nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije, materialne stroške vključno s 

stroški reprezentance, nadomestilo za opravljanje funkcije podžupana, odnose z javnostmi. 

Župan vodi in zastopa občino. V okviru svojih pooblastil gospodari s premoženjem Občine 

Radenci, predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, 

odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, izvršuje občinski proračun, skrbi za 

izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta, odloča o pridobitvi in 

odtujitvi premičnega ter pridobitvi nepremičnega premoženja občine, usmerja in nadzoruje 

delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,... 

Plača župana je oblikovana v skladu z Odlokom o plačah funkcionarjev (U.l. RS, št. 14/06) in 

v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (U.l. RS, št. 110/06), Zakon o 

uravnoteženju javnih financ. Župan opravlja funkcijo nepoklicno (neprofesionalno). Program 

mu pomaga izvajati podžupan, ki opravlja funkcijo nepoklicno (neprofesionalno). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in 

ljudski iniciativi, Zakon o samoprispevku, Zakon o financiranju političnih strank, Zakon o 

dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o medijih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o 

sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Statut Občine Radenci. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic občank in 

občanov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Zastopanje in predstavljanje občine, izvrševanje predpisov, ki jih sprejema Občinski svet. 

03001 Nagrada za nepoklicno funkcijo župana 20.540 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Županu se določi plača v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.  

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 uvršča v 51. plačni razred, ki je trenutno določen 

v višini 3.129,66 evrov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Zakonske podlage navedene zgoraj. 

03002 Nagrada za nepoklicno funkcijo podžupanov 14.440 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podžupanu se določi plača v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Navedena 

zakonodaja določa merila za uvrstitev funkcije v plačni razred.  

Podžupanu pripada nagrada za nepoklicno opravljanje funkcije na podlagi sklepa, ki ga izda 

župan in določa, da znaša višina nagrade do 50% osnovne plače, ki bi jo prejemal podžupan, 

če bi svojo funkcijo opravljal profesionalno. Podžupan je uvrščen v 40.plačni razred, ki je 

trenutno določen v višini 2.032,98 evrov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Zakonske podlage navedene zgoraj. 

03005 Stroški reprezentance 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški reprezentance so stroški pogostitev in sprejemov župana na sedežu občine in izven ob 

poslovnih stikih s poslovnimi partnerji. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi stroškov iz preteklih let. 

03008 Druga povračila za delo župana in podžupana 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izplačilo stroškov dnevnic za službena potovanja doma in v tujini, 

povračilo stroškov prevoza službenih poti, povračila stroškov nočitev, povračila stroškov 

parkirnin in ostalih stroškov povezanimi s službenimi potmi. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi stroškov iz preteklih let. Vezano na pridobivanje evropskih sredstev,  

usklajevanje in reševanje zadev glede že potrjenih investicij, je občutno povečan obseg 

službenih poti tako župana kot tudi podžupana (sestanki na pristojnih Ministrstvih, Agencija, 

Zavodih....). Potrjeni projekti, kot tudi tekoče delo, zahteva skoraj dnevno udeležbo župana na 

različnih srečanjih in sestankih, ki pa so pogosto izvedena izven sedeža Občine Radenci. Glede 

na navedeno so temu primerno povečani tudi stroški (kilometrina, parkirnina...). 

03009 Oglaševanje in odnosi z javnostjo 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za potrebe predstavitev dela občinske uprave in prezentacijo sklepov Občinskega sveta 

javnosti, župan komunicira z javnostjo  s standardnimi orodji tržnega komuniciranja. Ti stroški 

zajemajo: stroške predstavitev na radijskih in televizijskih postajah, stroške tiskovnih 

konferenc, stroške objavljenih čestitk župana ob praznikih v javnih medijih in mnogo drugega. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi stroškov iz preteklih let. 

03011 Nakup opreme za delovanje župana in podžupanov 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunskem letu je predviden nakup potrebne elektronske opreme. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Cene na trgu 

 

04 SKUPNE ADMIN.SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  25.500 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni 

uradi na različnih ravneh oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Ekonomsko, racionalno in uspešno izvajanje skupnih administrativnih služb in splošne javne 

storitve. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0403 Druge skupne administrativne služb 
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0403 Druge skupne administrativne službe 25.500 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema aktivnosti obveščanja javnosti o delu občinskega sveta (javne objave 

v Uradnem glasilu slovenskih občin; Lex localis), obveščanje na krajevno običajen način v 

Informatorju, izvedbo javnih protokolarnih prireditev.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko Uradnega glasila 

slovenskih občin, Občinskega glasnika ali Informatorja in uradne spletne strani Občine Radenci.  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vse leto kvalitetno obveščati domačo in tujo javnost. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 - Obveščanje domače javnosti 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 23.000 € 

Opis podprograma 

Protokol opredeljujemo kot dejavnost in način sporazumevanja po mednarodnih pravilih. 

Obstaja več definicij. Je veščina organiziranja, ki krmili javne in zasebne ustanove, skupek 

norm in pravil, določenih z zakonom, dekreti, odredbami in navadami.  

V  tekočem letu  načrtujemo naslednje protokolarne dogodke: proslavo ob kulturnem prazniku, 

proslavo ob materinskem dnevu, proslavo in dogodke ob občinskem prazniku,  proslavo ob  

Dnevu samostojnosti in enotnosti ter silvestrovanje na prostem.  

Občinski praznik Občine Radenci dobiva vedno večji pomen, ne le zaradi podelitve občinskih 

priznanj, marveč tudi zaradi vrste različnih aktivnosti, ki potekajo v času občinskega praznika, 

kjer se vedno bolj vključujejo različne organizacije in društva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Radenci. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročno zagotavljanje pogojev za izvedbo planiranih protokolarnih dogodkov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Izvedba planiranih dogodkov. 

01024 Stroški drugih prireditev in protokolarnih dogodkov 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Protokol opredeljujemo kot dejavnost in način sporazumevanja po mednarodnih pravilih. 

Obstaja več definicij. Je veščina organiziranja, ki krmili javne in zasebne ustanove, skupek 

norm in pravil, določenih z zakonom, dekreti, odredbami in navadami.  

Stroški zajemajo nakup poslovnih daril, pogostitev ob občinskih prireditvah, rojstnodnevna 

darila ob visokih jubilejih, pogostitve ob sprejemih in obiskih poslovnih partnerjev, sprejem 

najuspešnejših učencev in dijakov, svečana akademija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Statut Občine Radenci, Pravilnik o priznanjih Občine Radenci in o nagrajevanju zaslužnih ter 

uspešnih občanov Občine. 
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01030 PRIREDITVE-RAZNE PRILOŽNOSTI 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Med letom se zgodijo dogodki ali priložnosti, ki jih je smiselno zaključiti z organizirano 

prireditvijo v organizaciji občine. Načrtuje se prireditev ob materinskem dnevu, ob 1. maju, 

dve poletni prireditvi. 

03006 Pokroviteljstvo župana 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pokroviteljstva občine/župana na tradicionalnih in protokolarnih 

dogodkih, ki so posebnega pomena za kraj in niso vključena v redno sofinanciranje 

dogodkov/prireditev. Pokroviteljska sredstva se dodeljujejo na osnovi donatorske pogodbe, 

kriteriji in merila sklepanja višine omenjenih pogodb so v pristojnosti župana.  

Namen »pokroviteljstva« razlagamo z uporabo analogije na način, kot je opredeljen v 

proračunu za prejšnja leta in v podobnih predpisih drugih lokalnih skupnosti, ter jezikovno na 

način, kot pojem »pokroviteljstvo« podrejeno pojmu »sponzorstvo« določa slovar slovenskega 

knjižnega jezika. Sponzor tudi sponzor -ja m (o) publ. kdor v reklamne namene gmotno podpre, 

omogoči kako dejavnost, izvedbo česa; pokrovitelj, podpornik: sponzorji radijske, televizijske 

oddaje; sponzor prireditve. Iz postavke se namenjajo manjši zneski za posamične aktivnosti 

društvom, za namene, ki jih ni mogoče dobiti iz drugih virov proračuna. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena stroškov na podlagi stroškov iz preteklih let. 

03010 Simbolične nagrade zaslužnim in uspešnim občanom 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radenci ima sprejet Pravilnik za podeljevanje simboličnih nagrad zaslužnim in uspešnim 

občanom ob izrednih uspehih ali dejanjih. Za podeljevanje simboličnih nagrad v skladu s 

Pravilnikom je vsako leto objavljen javni razpis. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Statut Občine Radenci, Pravilnik o podeljevanju simboličnih nagrad zaslužnim in uspešnim 

občanom. 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 2.500 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje stroške notranje revizije in stroške vzdrževanja objektov v lasti občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih 

prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88, Uradni list RS, št. 32/00, 102/02 – odl. US in 

87/11 – ZMVN-A), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb 

(Uradni list RS, št. 60/09, 87/11 in 85/13). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je skrb za vzdrževanje premoženja v Občini Radenci, njegova 

prenova in obnova,  zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati 

poslovni prostori, oddaja poslovnih prostorov v najem. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Občina Radenci namerava tekoče in investicijsko vzdrževati svoje stvarno premoženje, 

kontrolirati pobiranje in izterjavo najemnin za stanovanja, ustrezno ukrepati v primerih 

nespoštovanja pogodbenih obveznosti. 

03007 Notranji nadzor proračuna 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna mora 

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika vsebovati tudi 

oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora. Na opredeljevanje ciljev in 

zagotavljanje njihovega doseganja z ustreznim sistemom upravljanja in obvladovanje 

poslovnih tveganj se nanaša Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ. Z izjavo 

proračunski uporabnik oceni ustreznost vzpostavljenega sistema notranjega nadzora, ki 

vključuje kontrolno okolje, oceno tveganja, notranje kontrole, pretok informacij in notranje 

revidiranje ter navede najpomembnejše ukrepe za izboljšanje sistema, ki jih je izvedel v 

prejšnjem letu in ukrepe, ki jih namerava izvesti v tekočem letu. 

Notranji nadzor javnih financ obsega na enotnih temeljih zasnovan sistem finančnega 

poslovodenja (menedžmenta) in kontrol ter notranjega revidiranja pri neposrednih in posrednih 

uporabnikih ter stalno preverjanje tega sistema. Notranji nadzor javnih financ mora zagotoviti, 

da finančno poslovodenje (menedžment) in sistem kontrol deluje v skladu z načeli zakonitosti, 

preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna. 

400 OBČINSKA UPRAVA  5.306.862  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.000 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih 

zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Uredba o višini nadomestila za 

opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti, 

Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Kvalitetna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni rabi 

proračunskih sredstev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0202 ureja področje fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov 

prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev. 

Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami, pripravo predpisov 

s področja pridobivanja ustreznih proračunskih prihodkov in pripravo predpisov za racionalno 

rabo proračunskih sredstev. V okviru programa izvaja pristojni upravni organ naloge 

upravljanja s proračunom, s finančnim premoženjem občine, z denarnimi sredstvi. Dejavnost 

je usmerjena v učinkovito ter racionalno upravljanje z javnimi financami kot celote v vseh fazah 

proračunskega ciklusa. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj programa je izpeljava ciljev reforme javnih financ, ki jo vodi država, v smislu 

učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami. Dolgoročni cilj je 

tudi prilagajanje odhodkov občine razpoložljivim prihodkom in s tem zmanjševanje možnosti 

javnofinančnega primanjkljaja, ter zniževanje stroškov financiranja upoštevajoč merila 

likvidnosti, varnosti in donosnosti. 

Redno plačevanje obveznosti, ki jih ima občina do Urada RS za javna plačila in Banke Slovenije 

za vodenje enotnega zakladniškega računa. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Učinkovita poraba sredstev ob upoštevanju meril likvidnosti, varnosti in donosnosti. Strošek je 

vezan na finančne transakcije. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1.000 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške prodaje 

terjatev ter kapitalskih deležev ter stroške plačilnega prometa. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti, Zakon o plačilnem prometu, Pravilnik o 

opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih 

dajatev in drugih javno finančnih prihodkov. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Poravnava vseh stroškov terjatev v skladu s sklenjenimi pogodbami in predpisanimi zakonskimi 

obveznostmi v predpisanih rokih. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Plačilo preverjenih terjatev v zakonitem roku. 

04003 Stroški bank in plačilnega prometa 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Storitve bank in plačilnega prometa so nujne za delovanje občine. Stroške storitev bank nam 

zaračunava Banka Slovenije kot provizijo za vodenje računa pri njih. Uprava za javna plačila 

pa je organizacija preko katere poteka plačilni promet v javnem sektorju.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Cenik Banke Slovenije in drugih javnih ustanov (UJP), ki urejajo plačilni promet. 

04 SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 47.700 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni 

uradi na različnih ravneh oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Ekonomsko, racionalno in uspešno izvajanje skupnih administrativnih služb in splošne javne 

storitve. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0403 Druge skupne administrativne služb 

0403 Druge skupne administrativne službe 47.700 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema aktivnosti obveščanja javnosti o delu občinskega sveta (javne objave 

v Uradnem glasilu slovenskih občin; Lex localis), obveščanje na krajevno običajen način v 

Informatorju, izvedbo javnih protokolarnih prireditev.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko Uradnega glasila 

slovenskih občin, Občinskega glasnika ali Informatorja in uradne spletne strani Občine Radenci.  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vse leto kvalitetno obveščati domačo in tujo javnost. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 - Obveščanje domače javnosti 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.000 € 

Opis podprograma 

V skladu z zakonodajo, ki navaja obveznosti obveščanja javnosti z informacijami javnega 

značaja bo občina Radenci preko spletne strani Občine Radenci, Uradnega glasila slovenskih 

občin, Občinskega Informatorja  občane obveščala o sprejetih aktih, sklepih in predpisih, ki 

bodo sprejeti na sejah Občinskega sveta občine Radenci. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 

110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 

87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US) 

Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18), Zakon o dostopu do informacij 

javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 

23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18), Pogodbe z izvajalci, Uredba o posredovanju 

in ponovni uporabi informacij javnega značaja, Zakon o javnih uslužbencih, Statut Občine 

Radenci. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so  zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito 

obveščanje domače in tuje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja z javnostjo 

in zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju občine. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Tekoče obveščanje domače in tuje javnosti o delu občine in njenih organov v tekočem letu. 

04019 Spletna stran občine Radenci 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za urejanje in vzdrževanje uradne spletne strani Občine Radenci: 

www.radenci.si , ter zakup strežniškega prostora in domen spletne strani, za kar je sklenjena 

ustrezna pogodba z izvajalcem. 

Na uradni spletni strani Občina Radenci objavlja javne razpise, javne objave, povezavo na 

uradne objave, gradiva ter posnetke sej Občinskega sveta, obrazce za občane s področij dela 

Občinske uprave, informacije s področja gospodarskih javnih služb, občane (in druge) seznanja 

o delovanju organa, področjih dela in drugih pomembnih vsebinah, izhajajoč iz dela organa, 

http://www.radenci.si/
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hkrati pa je namenjena tudi za informiranje obiskovalcev spletnih strani o dogodkih in 

prireditvah, ki se izvajajo na območju občine ter drugih zanimivostih, ki so pomembne in 

primerne za naše občane in občanke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Letni pogodbeni znesek za vzdrževanje in urejanje spletne strani ter zakup strežniškega 

prostora. 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 43.700 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje stroške notranje revizije in stroške vzdrževanja objektov v lasti občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih 

prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88, Uradni list RS, št. 32/00, 102/02 – odl. US in 

87/11 – ZMVN-A), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18),  Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih 

stavb (Uradni list RS, št. 60/09, 87/11 in 85/13). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je skrb za vzdrževanje premoženja v Občini Radenci, njegova 

prenova in obnova,  zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati 

poslovni prostori, oddaja poslovnih prostorov v najem. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Občina Radenci namerava tekoče in investicijsko vzdrževati svoje stvarno premoženje, 

kontrolirati pobiranje in izterjavo najemnin za stanovanja, ustrezno ukrepati v primerih 

nespoštovanja pogodbenih obveznosti. 

04000 Vzdrževanje objektov in površin v lasti občine 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške vzdrževanj objektov, ki so nenaseljeni in v lasti lokalne skupnosti (v 

postopku prodaje) in površin, ki ne sodijo pod javne površine, ki se čistijo v skladu s 

Koncesijsko pogodbo. Trenutno ima občina kar nekaj praznih hiš (dedovanje) in praznih 

stanovanj za katere je potrebno plačevati stalne stroške: odvoz smeti, omrežnino za 

kanalizacijo in vodovod, skupne stroške v večstanovanjskih objektih, rezervni sklad. 

Iz te postavke se krijejo tudi stroški obnove plakatnih mest, stroške interneta pri objekta 

Vinogradniška hiša, mulčenje in košnja poti ob Muri, sanacije posledic prometnih nesreč, ki se 

potem krijejo iz zavarovalnin (prihodki so prikazani na posebnem kontu). 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena na podlagi realizacije iz preteklega leta in število praznih objektov v lasti občine. 

04126 Zavarovalne premije - stroški zavarovanj občinskega premoženja 16.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zavarovalna premija je opredeljena kot znesek, ki ga zavarovalec plačuje zavarovalnici po 

zavarovalni pogodbi. Občina Radenci je sklene zavarovalno pogodbo z zavarovalnico ter na ta 

način zagotovi ustrezno zavarovanje občinskega premoženja in opreme.  

 

Z zavarovalnico imamo sklenjene naslednje zavarovalne police:  

police za požarno zavarovanje (gradbeni objekti v lasti Občine Radenci – etažna lastnina v 

večstanovanjski zgradbi, visokopritlična zgradba Zdravstvenega doma, poslovna stavba, 
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športni center Ivanke Serec, 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), polica za  zavarovanje proti vlomu (vsa oprema s stroji in aparati v ne-

stanovanjskih prostorih, večji stroški popravila), polica za strojelomno zavarovanje (vsi stroji, 

elektro-strojne naprave, instalacije, aparati in kovinske konstrukcije, mehanska oprema),... 

 

Zavarovalne police pri Zavarovalnici Triglav imamo sklenjene že od vsega začetka obstoja 

občine in nimamo slabih izkušenj. Nudi nam velike popuste za stalnost in hkrati vso podporo 

pri prijavi zavarovalnih primerov. Vsako leto dobimo tudi bonus v obliki dobropisa kar znaša 

tudi do 3.000 evrov oz. tudi preko v kakšnem letu. Sredstva Zavarovalnica Triglav vrne na naš 

TRR in so izkazana kot nedavčni prihodek na prihodkovni strani proračuna. 

 

Za leto 2020 imamo sklenjene pogodbe do 31.10.2020, po tem roku se predvideva izvedba 

javnega naročila. 

04141 Vzdrž.posl.stavbe Maistrov trg 2, G.Radgona 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stavba na Maistrovem trgu je bila v avgustu 2010 s strani OŠ G. Radgona izpraznjena, 

podružnična šola pa preseljena na lokacijo Prežihova 1. V mesecu oktobru 2010 so se začele 

izvajati aktivnosti za vselitev medobčinskih društev. V stavbo so se vselila medobčinska društva 

ter zasebna glasbena šola Maestro. 

 

V skladu s podpisanimi pogodbami smo dolžni za stavbo na Maistrovem trgu 2 katere solastnik 

smo (bivša OŠ dr. Janka Šlebingerja) plačevati upravljanje. Upravljalec stavbe je Stanovanjsko 

komunalno podjetje Gornja Radgona.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena stroškov. 

04810 Vzdrž.večnamenske stavbe - Radgonska c.2, Radenci 6.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški so vezani na vzdrževanje večnamenske stavbe  in sicer tekoče materialne 

stroške in stroške  (električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne 

storitve, odvoz smeti, stroški dimnikarja ) ter ostale tekoče stroške vzdrževanja objekta. Del 

direktnih stroškov pokrivajo najemniki preko pogodb o najemu poslovnih prostorov. Trenutni 

najemniki so zobozdravnik Pereza Ivan, dr.,  podjetje AMUR Mavrič in Mavrič d.n.o. iz Radencev 

in Simona Domjan, Lackova ulica 4, Radenci.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena stroškov preteklih let. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 606.678 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo 

strokovnih podlag s področja lokalne samouprave, omogoča delovanje ožjih delov občin ali zvez 

občin, delovanje celotne administracije občinske uprave, delovanje medobčinskega 

inšpektorata in redarstva in razpolaganje ter upravljanje s premoženjem, potrebnim za 

delovanje občinske uprave. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe o skupnih dokumentih dolgoročnega 
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razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na 

nižjih nivojih. Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih 

pogojev za delo administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja 

proračunske porabe. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni rabi 

proračunskih sredstev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

0603 Dejavnost občinske uprav 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 

ravni 3.500 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in 

lokalne ravni vključuje sredstva za nacionalna združenja lokalnih skupnosti, povezovanja 

lokalnih skupnosti, delovanja ožjih delov občin, ter delovanje zvez občin.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Strokovno, uspešno in zakonito delovanje lokalne samouprave. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sodelovanje in vključevanje v delo Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije,  LAS 

Prlekija, PORA Gornja Radgona. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnost 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 3.500 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega sredstva namenjena povezovanju lokalnih skupnosti v okviru regije. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list 

RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno povezovanje in uspešno sodelovanje z razvojnimi 

agencijami v Pomurju. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Aktivno sodelovati z RRA Mura 

04239 PORA GORNJA RADGONA - delovanje 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Strošek predstavlja sofinanciranje splošnih razvojnih nalog v Pomurskih regij v programskem 

obdobju 2021-2027. Po stečaju RRA Mure izvajajo splošne razvojne naloge v Pomurski regiji: 

razvojni center Murska Sobota, Razvojna agencija Sinergija, Razvojna agencija Gornja Radgona 

in Prleško razvojna agencija. Posamezna občina sklene letno pogodbo o sofinanciranju splošnih 

razvojnih nalog na regionalni ravni z razvojno institucijo, ki za območje občine opravlja splošne 

razvojne naloge. V primeru občine Radenci je to PORA Gornja Radgona. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Pogodba št. 2/2016 SRN. 

0603 Dejavnost občinske uprave 603.178 € 

Opis glavnega programa 

Na programu so planirana sredstva za izvajanje dejavnosti občinske uprave in skupne občinske 

uprave -Medobčinski inšpektorat: materialni, strokovni in prostorski pogoji. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je strokovno, odgovorno, konstruktivno in povezovalno  delovanje občinske 

uprave, polna zasedenost delovnih mest, strokovno izpopolnjevanje,  ter varnost pri delu. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 Administracija občinske uprave 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 

06039001 Administracija občinske uprave 523.268 € 

Opis podprograma 

Občina Radenci bo v tekočem letu namenila sredstva za plačilo administracije občinske uprave 

(izdatki za plače, prispevki, materialni stroški, varstvo pri delu,...). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Navodila ministrstva za finance, Odlok o ustanovitvi organa skupne 

občinske uprave, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah, Zakon o dostopu do 

informacij javnega značaja, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o spodbujanju 

regionalnega razvoja, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o 

prekrških, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o varstvu javnega reda in miru, Zakon 

o varstvu okolja, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o sistemu plač v javnem 

sektorju, Zakon o uravnoteženju javnih financ. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače 

in materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij 

javnega značaja zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje 

občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanja prostorskih 

pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in sistemizacije delovnih mest, kot tudi primerne 

opremljenosti  z delovnimi sredstvi. Podprogram omogoča izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, 

zagotavljanje nabave strokovne literature, dnevnega časopisja, tekoče vzdrževanje strojne in 

licenčne programske opreme, nabavo pisarniškega materiala, revizorske storitve in druge 

operativne odhodke. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog, razširitev nalog 

v sklopu skupne medobčinske uprave in posledično povečanje deleže sofinanciranja stroškov. 

04006 Stroški notarjev, odvetnikov, sod. stroški, svetovanje 39.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radenci za pravne, notarske, svetovalne in sodne storitve najema zunanje storitve 

takrat, ko obseg dela presega pristojnosti zaposlenih javnih uslužbencev in v primeru, ko imajo 

omenjene inštitucije javna pooblastila za izvajanje določenih storitev. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena in realizacija preteklih let. 

04010 Plače in drugi izdatki zaposlenim v občinski upravi 425.740 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pristojnosti občinske uprave: 

Občinska uprava v okviru svojih pravic in dolžnosti opravlja upravne, strokovne, organizacijske 

in druge naloge, ki jih v skladu z zakonodajo izvaja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev 

na področjih, določenih z Odlokom o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave. Pri 

svojem delu je občinska uprava samostojna in deluje v okviru Ustave Republike Slovenije, 

zakonov, Statuta in drugih veljavnih predpisov. Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava 

sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, 

podjetji oziroma družbami ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj, izkušenj, podatkov 

in obvestil. 

Organizacija občinske uprave mora zagotavljati: 

- zakonito, strokovno, učinkovito, racionalno in pravočasno izvrševanje nalog, 

- smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi, koordinirano izvajanje nalog in učinkovito 

opravljanje projektnih nalog, 

- učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in vrednotenje kvalitete opravljenih nalog, 

- usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev ter  

- učinkovito sodelovanje z drugimi institucijami. 

Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, ki je predstojnik občinske uprave. Delo občinske 

uprave neposredno vodi direktor občinske uprave, ki: 

- vodi in usklajuje delo občinske uprave, 

- skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave, 

- izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji, 

- opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini, 

- opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za 

sodelovanje z drugimi organi, 

- na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun in skrbi za izvajanje notranje kontrole, 

- predlaga županu sprejem določenih odločitev na podlagi predloga predstojnika organa 

občinske uprave, 

- opravlja druge naloge, določene s predpisi ter po odredbah župana. 

 

Za delovanje občinske uprave se seveda upoštevaje določila veljavnega Zakona o javnih 

uslužbencih, Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter vseh, 

na tem področju zakonskih kot podzakonskih predpisov ( tekoče spremljanje navodil 

objavljenih na 

portalu MJU : http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/usluzbenski_sistem/ zagotovijo za: 

• sredstva za plače, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost regres za letni dopust, 

prispevke (za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, 

poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje, starševsko varstvo in premije 

kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) ter druge stroške, jubilejne nagrade, 

stroške prevoza v državi...itd. 

 

Občinska uprava aktivno sodeluje pri vseh investicijah občine. 

Glavni izziv naše občinske uprave je usmeriti se na uporabnika (razumevanje potreb občanov, 

dvig kakovosti storitev, učinkovit stik z občani), stroškovno učinkovito delovanje 

(poenostavitev procesov, uvedba dobrih praks) ter učinkovito delovanje organizacije. Zahteve 

in potrebe občanov so naše vodilo k oblikovanju ustreznega modela upravljanja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ter vseh, na tem področju zakonskih kot podzakonskih 

predpisov, Kolektivna pogodba za javni sektor, Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o 

plačah direktorjev v javnem sektorju , Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o višini 

povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov. 
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Kadrovski načrt za leto 2020-2021 

04012 Varstvo pri delu OU 3.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom. V ta namen mora  

delodajalec izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, vključno s 

preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno 

organiziranostjo ter potrebnimi materialnimi sredstvi. 

Delodajalec je dolžan izvajati take preventivne ukrepe in izbirati take delovne in proizvajalne 

metode, ki bodo zagotavljale večjo stopnjo varnosti in zdravja pri delu, ter bodo vključene v 

vse aktivnosti delodajalca in na vseh organizacijskih ravneh. 

Če delodajalec prenese strokovne naloge na področju varnosti in zdravja pri delu na 

strokovnega delavca ali strokovno službo, ga to ne odvezuje odgovornosti na tem področju. 

Obveznosti delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu ne vplivajo na načelo odgovornosti 

delodajalca. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Pogodba. 

04013 Izdatki za blago in storitve za delo v upravi 50.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ta postavka zajema sredstva za financiranje materialnih stroškov, ki nastanejo kot posledica 

delovanja občinske uprave in občinskega sveta. Sem sodijo stroški pisarniškega materiala (tudi 

za potrebe občinskega sveta), strokovne literature, telekomunikacijskih storitev, poštnih 

storitev, službenih poti, strokovnega izobraževanja, plačilo študentskega dela v primeru 

nadomeščanja, strokovnega izobraževanja, nagrade dijakom in študentom na praksi. 

 

Prav tako sem sodijo stroški projekta Zdravje na delovnem mestu. Promocija zdravja na 

delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja z 

namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev. Pravne temelje 

podaja Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1; UL 43/11).  V skladu s 6. in 32. členom 

zakona mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu, zagotoviti 

potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja le tega, kar pomeni, da izvaja določene 

aktivnosti in ukrepe, da se ohranja in krepi telesno in duševno zdravje delavcev. Delodajalec 

mora tudi v izjavi o varnosti z oceno tveganja načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu, 

kar določa 27. točka 76. člena zakona.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe iz prejšnjega leta. 

04333 STROKOVNE KOMISIJE 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za sejnine člane komisij, ki jih imenuje župan in niso delovna telesa 

občinskega sveta. Gre za komisije, ki vodijo postopke podelitve koncesij (pomoč na domu), 

razpisov in ostalih postopkov za katere se smatra, da je komisija potrebna. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena števila sestankov in sej. 
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04917 Varstvo osebnih podatkov - pooblaščena oseba(pogodba) 2.928 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina ima za izvajanje Zakona o varstvu osebnih podatkov najetega pooblaščenega zunanjega 

pogodbenega izvajalca. Občina Radenci ima sklenjeno pogodbo s podjetjem Intelektum d.o.o.. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Pogodba. 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 79.910 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje stroške notranje revizije in stroške vzdrževanja objektov v lasti občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih 

prostorih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem 

premoženju države, pokrajin in občin, Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je skrb za vzdrževanje premoženja v Občini Radenci, njegova 

prenova in obnova,  zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati 

poslovni prostori, oddaja poslovnih prostorov v najem. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Občina Radenci namerava tekoče in investicijsko vzdrževati svoje stvarno premoženje, 

kontrolirati pobiranje in izterjavo najemnin za stanovanja, ustrezno ukrepati v primerih 

nespoštovanja pogodbenih obveznosti. 

04014 Vzdrž.poslovne stavbe Radg.9 G 39.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje prostorov, kjer deluje občinska uprava.  

Stroški zajemajo: 

• komunalne storitve (voda in kanalizacija) 

• tekoče vzdrževanje posl.stavbe (dvigala, klimatov, ogrevalnih naprav,...) 

• stroške ogrevanja na plin 

• stroške odvoza smeti 

• stroške električne energije 

 

Del teh stroškov pokriva solastnik stavbe, podjetje Progrin d.o.o.(33%). Plačilo teh stroškov se 

izkazuje na prihodkovni strani proračuna med drugimi prihodki (konto 71410060).Vsako 

leto se del stroškov prevali tudi na najemnike v prvi etaži poslovne stavbe (čistila in čiščenje 

skupnih prostorov, odvoz smeti,...). 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena stroškov. 

04015 Stroški službenega vozila 4.810 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za gorivo, vzdrževanje, popravila, pristojbine za registracijo, vinjeto. Občina ima v 

lasti službeno vozilo VW Passat (maj 2008), ki ga tekoče vzdržujemo in uporabljamo za 

službene namene. 



Proračun Občine Radenci za leto 2022 – prva obravnava  

59 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena porabe na izkušnjah iz preteklih let. 

04016 Oprema v  upravi (nakup, vzdrževanje) 35.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena zagotavljanju vzdrževanja programske opreme (obnavljanje in pravica 

uporabe (GIS Kaliopa, programov za evidenco NUSZ, za izdajanje potrdil o namenski rabi in za 

REN (baze občine za register nepremičnin), računovodski program CADIS V3, ODOS - pošta, 

HKOM omrežje, SIGEN-CA licence...), za tekoče vzdrževanje računalniške in druge opreme 

(fotokopirni stroj, tiskalniki, računalniki). OU je preverila možnost racionalizacije stroškov in 

ugotovila, da za nemoteno delovanje potrebujemo vso podporno opremo.  

 

V planu je tudi nujna zamenjava 466računalnikov (brez monitorjev) zaradi izteka podpore 

operacijskemu sistemu Windows. Ti računalniki so letnika 2009-2011. Vzporedno je potrebno 

namestiti tudi licenčni Office. Predvidena cena s programom WIN 10(DSP verzija) je 1.000 eur 

(miška, tipkovnica,...). Cena Office se knjiži posebej na konto 420703-licenčna oprema. 

 Potrebno je dokupiti nekaj majhnega pohištvene opreme (priključne mizice, nosilci za 

računalnike - "podmizne", omare, stole). Predvideva se nabava tiskalnika in morebitna 

zamenjava telefonov. Sedanji server je potrebno nadgraditi, da bo deloval v podporo vsem 

ostalim postajam (sedaj preko njega teče samo računovodski program). Planira se nakup 

novega fotokopirnega stroja v glavni pisarni. 

 

V občinski upravi se z delovnimi sredstvi opremljamo zelo poredko (zamenjava računalnikov 

na približno 10 let).  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Pogodbe. 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 63.200 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne 

organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih 

nesreč. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno 

prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, 

št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ),Zakon o gasilstvu (Uradni 

list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo in 23/19). 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Glavna cilja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sta zmanjšanje števila nesreč 

in preprečitev oz. zmanjšanje števila žrtev in posledic naravnih in drugih nesreč, usposabljanje 

enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost prostovoljnih gasilskih društev (PGD) za 

opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečam 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 63.200 € 

Opis glavnega programa 

Pripravljenost sistema za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami tako v preprečevanju 

nesreč, kot v fazi ukrepanja ob nastanku naravnih in drugih nesreč. Zagotavljanje sredstev za 
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pripravljenost sistema in njegovo delovanje. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem 

usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z 

izboljševanjem organiziranosti), zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar 

bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh 

nesreč, hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi. Dolgoročni cilj je povečanje 

pripravljenosti in opremljenosti vseh enot v primeru naravnih in drugih nesreč. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljna PGD. Glavni letni 

izvedbeni cilj je izvedba skupnih vaj enot CZ. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 8.100 € 

Opis podprograma 

Občina samostojno organizira ter vodi zaščito, reševanje in pomoč na svojem območju, 

ocenjuje škodo kot tudi odpravlja posledice nesreč. Program Civilna zaščita in protipožarna 

varnost zajema v proračunu sredstva, ki so potrebna za delovanje enot zaščite in reševanja in 

delovanje gasilskih društev. 

Delitev v državi med nalogami in pristojnostmi je jasna, prav tako je jasna delitev nalog med 

občinskimi organi - Občinskim svetom, županom in štabom za zaščito in reševanje in na koncu 

Gasilsko zvezo Občine Radenci ter posameznimi gasilskimi društvi. 

Težišče varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je vsa leta na izvajanju preventivnih 

ukrepov, ki vključujejo tudi varstvo pred požari in  poplavami ter drugimi grožnjami. 

Intenzivnost, načrtnost, usklajenost in vsebina preventive je zelo različna po posameznih 

dejavnostih, v veliki meri pa je odvisna od višine sredstev, ki jih v ta namen v proračunu 

predvidi Občina. 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in 

usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 

27/16). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov 

in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob 

nesrečah. Cilj podprograma je v čim večji meri zagotovljena ustrezna usposobljenost in 

odzivnost enot. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge: spremljanje nevarnosti in obveščanje 

prebivalcev o nevarnostih, izvajanje zaščitnih ukrepov, razvijanje osebne in vzajemne zaščite,-

organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in 

pomoč. 

04021 Zaščita in reševanje - civilna zaščita 7.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sejnine Štaba za civilno zaščito, za izobraževanje novih članov ŠCZ 

in morebitno refundacijo ob izostanku z dela.  

Sredstva se namenjajo tudi za nakup opreme in zaščitnih sredstev. 
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04023 Vzdrževanje zaklonišča 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena vzdrževanju zaklonišča (električna energija, redno pregledovanje 

zaradi vdorov meteorne in podtalne vode, čiščenje,...). 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 55.100 € 

Opis podprograma 

Gasilstvo je organizirano kot obvezna lokalna javna služba. Lokalna skupnost v skladu s svojimi 

pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva preko sistema 

financiranja, in sicer za: 

a) opravljanje nalog prostovoljnih gasilskih društev: 

- gašenje in reševanje v primeru požarov, 

- reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč, 

- reševanje v cestnem prometu, izlitju nevarnih snovi (samo PGD Gornja Radgona, ki ima za 

te naloge koncesijo ter ustrezno opremo), 

- izvajanje preventivnih nalog na nivoju teritorija delovanja gasilskega društva, 

- načrtno kadrovanje in usposabljanje na nivoju društva, 

- nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme, 

- gradnja in vzdrževanje gasilskih domov, 

- usposabljanje gasilske mladine, 

- druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva. 

b) opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog gasilske zvez: 

- izvajala načrtno kadrovanje in usposabljanje gasilcev na nivoju občine, 

- na nivoju občine skrbela za načrten in usklajen razvoj ter opremljenost gasilskih enot v skladu 

s predpisanimi merili, 

- skrbela za načrtno in usklajeno delovanje gasilskih enot v občini, 

- skrbela za povezavo med gasilskimi društvi in občino ter službami sistema za varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, 

- izvajala naloge, ki so jih nanje prenesle država ali občina (predvsem naloge iz 6. člena zakona 

o gasilstvu), 

- zagotavljanje izvajanja zdravstvenih pregledov, 

- zavarovanje oseb, opreme in objektov, 

- izvajala druge organizacijske in razvojne naloge gasilstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz), Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju 

sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16), Merila za 

organiziranje in opremljanje gasilskih enot. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Preventiva za preprečevanje nastanka nesreč. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Glavne usmeritve pri osnovni dejavnosti so še naprej obveščanje, alarmiranje in organiziranje 

sodelovanja s prostovoljnimi gasilskimi društvi. Dopolnilna oz. preventivna dejavnost: pri tej 

dejavnosti so glavne usmeritve servisiranje gasilskih vozil in opreme ter usposabljanje gasilcev. 

Glavni cilji na področju intervencij so gašenje požarov, reševanje pri naravnih in drugih 

nesrečah, pomoč pri reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z enotami občinskega Štaba 

Civilne zaščite. 

04025 Redna dejavnost gasilskih društev 37.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva, predvidena za redno delovanje gasilskih društev, to je izobraževanje, stroške 

voznega parka, zavarovanja gasilcev, zavarovanje gasilske opreme. 
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04026 Požarna taksa (nabava gasilske opreme,sejnine) 9.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namenska sredstva države iz zavarovalnih premij (požarno zavarovanje), ki so porabljena v 

skladu s planom Odbora za delitev požarne takse ter sredstva za sejnine odbora. 

Na tej postavki izkazujemo tudi sredstva za sejnine seje Odbora za razpolaganje s požarno 

takso. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB100-09-0004 

04029 Sofinanciranje nakupa gasilske opreme za društva 8.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predmetna sredstva so namenjena za sofinanciranje gasilske lestve, ki smo jo nabavili skupaj 

z Občino Gornja Radgona in Apače. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB100-21-0002 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Pogodba. 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.500 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju prometne 

varnosti in notranje varnosti v občini. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakonske opredelitve in podzakonski akti iz področja varnosti in notranjih zadev, delovanja 

vzgoje in izobraževanje ter javna infrastruktura. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dvig prometno varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja od 

načrtovanja, izvedbe vzdrževanja in nadzora, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti 

neustrezne - slabe načine vedenja v prometu in na koncu čim manjše število  nesreč. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 

 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.500 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program  zajema  sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v 

občini. Udeleženci cestnega prometa se različno odzivajo na promet, njegove tokove in s 

svojimi reakcijami lahko povzročajo tudi hude posledice na ostalih udeležencih v prometu in na 

njihovi lastnini. Ta program se nanaša na vzgojo in izobraževanje vseh udeležencev v prometu.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj programa je izobraziti udeležence v cestnem prometu in zmanjšati število nesreč 

s smrtnim izidom in težjimi poškodbami.  Med dolgoročne cilje spada tudi dvig prometno 

varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vključiti v aktivnost učence osnovnih šol in otroke iz vrtcev ter posamezne skupine udeležencev 

v cestnem prometu. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

08029001 Prometna varnost 

08029001 Prometna varnost 2.500 € 

Opis podprograma 

V podprogram so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne 

aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. V ta sklop 

sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za 

izboljšanje prometne varnosti. Sredstva so namenjena tudi za nabavo odsevnih trakov, 

kresničk, rumenih rutic, izvedbe kviza "Kaj veš o prometu" in aktivnosti "Jumicar". 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 

57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – 

ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C), Odlok o občinskih cestah v Občini 

Radenci, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radenci, Statut Občine Radenci. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem 

preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj 

sodelovanje s čim več drugimi subjekti in društvi, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri 

zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev 

udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj prometnih nezgod. 

Kazalci so vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja 

v prometu s strani udeležencev cestnega prometa. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci 

v osnovnih šolah, dijaki in kritične skupine udeležencev cestnega prometa (pešci, kolesarji). 

Kazalci so vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa 

v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti, posreden kazalec pa je 

manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu. O merljivih ciljih je pripravljeno letno 

poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva. 

04033 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V podprogram, ki opredeljuje delovanje sveta za preventivo, spada delovanje Sveta za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo 

deloval v tekočem letu na podlagi sprejetih smernic in programa. 

Prav tako pa Svet vsako leto iz sredstev financira nakup "nagrad (kolesarske čelade, ogledala 

za kolesa ...) za otroke OŠ Kajetana Koviča Radenci in otroke OŠ Kapela, ki uspešno opravijo 

kolesarski izpit. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Plan dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2021 in Pravilnik o plačah 

občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega 

odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov. 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 26.735 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne 

politike zaposlovanja, in sicer spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev 

brezposelnih oseb. Občina Radenci želi z zagotavljanjem sredstev za izvajanje programov na 
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trgu dela s programi javnih del, ki zahtevajo različna znanja in delovne sposobnosti spodbujati 

posamezen občane, da se vključijo vanje in da ponovno pridobijo delovne sposobnosti in 

delovne navade ali da se na  podlagi razvojnih potreb in programov občine vključijo v njihovo 

izvajanje. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi z vsemi spremembami in dopolnitvami 

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del z vsemi spremembami in dopolnitvami 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zniževanje deleža brezposelnih oseb, ohranjanje delovnih zmožnosti najtežje zaposljivih skupin 

brezposelnih oseb in spodbujanje brezposelnih k aktivnejšemu iskanju zaposlitev, zagotavljanje 

socialne vključenosti. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1003 Aktivna politika zaposlovanj 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 26.735 € 

Opis glavnega programa 

Izvajanje glavnega programa je namenjeno aktivni politiki zaposlovanja in  vključuje sredstva 

za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko 

lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega 

proračuna. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Za usklajevanje potreb na trgu dela so predvidene naslednje dejavnosti oz. ukrepi: aktivno 

vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja, uvajanje programov za zmanjšanje 

števila brezposelnih.  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji: nadaljevanje aktivne politike zaposlovanja v skladu z veljavno zakonodajo, 

zmanjšati socialne ogroženosti in stiske brezposelnih oseb in zmanjševati dodeljevanja 

socialnih pomoči na drugi strani. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število zaposlenih na območju 

občine Radenci. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

10039001 Povečanje zaposljivosti 

10039001 Povečanje zaposljivosti 26.735 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sofinanciranje programov javnih del, katerih naročnik je občina Radenci, 

izvajalci programov pa so poleg občine tudi drugi izvajalci (zavodi in društva), ki vključujejo 

občane iz območja občine Radenci in izpolnjujejo pogoje za vključitev v posamezne odobrene 

programe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Več na spletni strani https://www.ess.gov.si/delodajalski/financne_spodbude/izpisi, Pravilnik o 

izboru in sofinanciranju programov javnih del s spremembami in dopolnitvami, Zakon o lokalni 

samoupravi s spremembami in dopolnitvami. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji podprograma so: aktivirati brezposelne, skrb za socialno vključenost 

brezposelnih oseb, ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter spodbujanje samozaposlovanja 

in razvoja novih delovnih mest ter poklicnega izobraževanja. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela. 

04035 Javna dela v javnih zavodih 7.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delavci bodo sodelovali v programih javnih zavodov katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica 

je Občine Radenci glede na ugotovljene potrebe (pr. učna pomoč, informator, spremljevalec). 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

V program so vključeni stroški sofinanciranja plače v višini do 35% bruto in stroški regresa v 

celoti.  

04043 Javna dela - plače 18.935 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Program javnih del Urejanje in vzdrževanje javnih površin, cvetličnih gredic in cvetličnih korit  

želimo prijaviti zaposlitev ene osebe z II. stopnjo izobrazbe. Z javnimi deli se bi lahko opravila 

velika večina del, ki niso predmet koncesijske pogodbe za urejanje javnih površin, vse s 

sloganom Za lepše Radence. 

Zavod za zaposlovanje sofinancira stroške javnih delavcev v višini najmanj 65%. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Predvidena sredstva za tekoče leto ob predpostavki, da se zaposli ena oseba. 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  28.538 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov 

na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne 

storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. Ukrepi so naravnani k 

povečanju konkurenčnosti, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti in tradicionalne 

kulturne krajine ter zdravstvenemu varstvu rastlin in živali. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 

27/17 in 22/18), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno 

besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 

38/13 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg), Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 

30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 

101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16), Zakon o lokalni 

samoupravi, Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 

46/14 – ZON-C in 31/18), Program razvoja podeželja 2014 -2020, Statut občine Radenci, 

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja 

kmetijstva in podeželja v Občini Radenci. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno 

ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja radenske občine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

1104 Gozdarstvo 
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1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11.600 € 

Opis glavnega programa 

Program reforme kmetijstva in živilstva obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s 

katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, 

povečuje diverzifikacijo dejavnosti, zagotavlja primerni dohodek za kmetije, spodbuja 

trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, podpira zasebno 

podjetništvo, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z 

ukrepi za razvoj podeželja se izboljšuje kakovost življenja na podeželju ter spodbuja inovativno 

upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne strategije (LEADER). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so: kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz 

ohranjenega okolja, razvoj raznolikih dejavnosti - temelj dolgoročnega dviga kakovosti 

življenja na podeželju, razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identitete podeželja. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vsi ukrepi so usmerjeni v uresničevanje strateških ciljev opredeljenih v Strateških usmeritvah 

razvoja podeželja na območju Občine Radenci, Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje 

sta predpogoj za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja in 

kmetovanja, razvoj raznolikih dejavnosti pa temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na 

podeželju. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo spodbujali naložbe v 

kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih 

gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, dejavnosti na 

kmetijskih gospodarstvih. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 8.600 € 

Opis podprograma 

Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta pogoj za dvig konkurenčnosti kmetijstva 

ter zagotovilo za ohranjanje podeželja in kmetovanja. Z investicijskimi podporami v obliki 

državnih pomoči bomo spodbujali  investicije na področju pridelave in predelave hrane, 

trajnostnega kmetovanja v prostoru in razvoja dopolnilne dejavnosti. Sredstva se dodelijo 

upravičencem na podlagi javnega razpisa v skladu z nameni iz Pravilnika o dodeljevanju 

državnih pomoči ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Radenci 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o dodeljevanju državnih, 

pomoči de minimis in izvajanju drugih  ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v  Občini 

Radenci 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so: kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz 

ohranjenega okolja, razvoj raznolikih dejavnosti - temelj dolgoročnega dviga kakovosti 

življenja na podeželju, razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identitete podeželja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Uspešno izveden javni razpis. 

04050 Kmetijski program in obramba pred točo 8.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se dodeljujejo upravičencem, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v 

register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo 
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na območju občine. Osnova za dodelitev je Javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči za 

ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Radenci, ki je praviloma objavljen po 

sprejemu proračuna.  

  

Del sredstev pa je namenjen obrambi pred točo, ki jo izvaja Letalski center Maribor na podlagi 

pogodbe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Kmetijski program OB100-09-0007 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena na podlagi realizacije iz preteklih let. 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 3.000 € 

Opis podprograma 

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje 

vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti 

(turistična dejavnost, domača obrt,....), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju 

(društva, zveze) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in 

živilstva do leta 2020  »Zagotovimo.si hrano za jutri« (ReSURSKŽ), Program razvoja podeželja 

2014-2020 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Krepitev konkurenčne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju ter ohranjanje 

poseljenosti in urejena kmetijska krajina. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Aktivno vključevanje v LAS Prlekija. 

04048 LAS Prlekija - akcijska skupina 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajanje LAS Prlekija: sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju delovanja lokalne 

akcijske skupine LAS Prlekija, ki služi kod podporna služba pri izvajanju projektov Leader in se 

je tudi do sedaj sofinancirala na podlagi Konzorcijske pogodbe večih občin. Oktobra 2016 je 

bila na podlagi Programa razvoja podeželja za novo programsko obdobje in Uredbe CLLD 

potrjena nova LAS Prlekija, Konzorcij 8 občin (Apače, Gornja Radgona, Radenci, Sv. Jurij ob 

Ščavnici, Veržej, 

Križevci, Ljutomer in Razkrižje) ter hkrati tudi Strategija lokalnega razvoja, ki je osnova za 

izvedbo javnih razpisov LAS. 

Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje članarine LAS Prlekija, ki bo občinam in 

ostalim morebitnim prijaviteljem in pripravljavcem projektov iz območja naše občine na voljo 

in pomoč s pripravo vlog in zahtevkov ter poročil. Strateški splošni cilji so: 

- izboljšanje pogojev za učinkovito delovanje lokalne ekonomije, 

- izboljšanje kvalitete življenja na podeželju, 

- varovanje narave in trajnostno upravljanje z naravnimi viri, 

- povečanje solidarnosti na območju LAS Prlekija 

Viri za sofinanciranje operacij prijaviteljev bodo zagotovljeni iz Evropskega kmetijskega sklada 

za razvoj podeželja (EKSRP) ter iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Osnova oziroma izhodišče za planiranje sredstev na proračunski postavki je višina 
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sofinanciranja LAS Prlekije v letu 2020 (na podlagi sklepa Skupščine in Upravnega odbora LAS 

Prlekije o višini članarine iz leta 2016, ki je še v veljavi). 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 4.300 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na 

občinski ravni. V skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje 

zavetišča za zapuščene živali in zagotavlja sredstva za oskrbo zapuščenih živali (psov in mačk). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali v skladu z veljavno zakonodajo. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Število ozdravljenih zapuščenih psov in mačk. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (04051 Oskrba potepuških in zapuščenih živali 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4.300 € 

Opis podprograma 

Na podlagi določil Zakona o zaščiti živali je zagotovitev zavetišča za zapuščene živali lokalna 

zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba in jo je dolžna financirati občina. Na 

vsakih 800 registriranih psov v občini mora le-ta zagotoviti eno mesto v zavetišču. Tako so 

ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje 

stroškov za oskrbo zapuščenih in potepuških živali. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaščiti živali. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo in 

zagotoviti zaščito živali, njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Zagotavljamo eno mesto za  psa v zavetišču za zapuščene živali Mala hiša, zagotoviti oskrbo 

vseh zapuščenih živali iz območja občin. 

04051 Oskrba potepuških in zapuščenih živali 3.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po pogodbi 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 pasjega  boksa v višini cca 

190 EUR. Del sredstev se bo namenil tudi za oskrbo potepuških in zapuščenih živali na območju 

Občine Radenci. Po Zakonu o zaščiti živali je lokalna skupnost dolžna pokrivati nastale stroške.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Pogodba in ocena stroškov iz preteklih let. 

04351 Oskrba potepuških in zapuščenih živali (Društvo za zaščito živali) 600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena Društvu za zaščito živali Pomurja, ki aktivno sodeluje pri preventivni 

zaščiti  zapuščenih in samoživečih živali. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena na podlagi realizacije iz prejšnjih let. 

1104 Gozdarstvo 12.638 € 

Opis glavnega programa 

Program "gozdarstvo" zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z 

gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistem in 

uresničevanje vseh njegovih funkcij. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, 

socialnih in proizvodnih funkcij in zagotovitev vlaganja v gozdove na ravni, ki jo določajo 

gozdnogospodarski načrti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba vzdrževanja in urejanje gozdnih prometnic 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 12.638 € 

Opis podprograma 

Gozdne ceste so zaradi potrebe po gospodarjenju z gozdovi nujno potrebne. Vzdrževanje teh 

se financira iz sredstev države in sredstev občinskega proračuna. Večinski delež je delež 

sredstev iz države, ki se stekajo iz amortizacije lesne mase. V tekočem letu, tako kot v preteklih 

letih, pričakujemo pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest, ki je tripartitna, sklenjena med 

Ministrstvom za kmetijstvo, Zavodom za gozdove RS in Občino Radenci. V njej Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opredeli višino sredstev letnega vzdrževanja na podlagi 

programa vzdrževanja gozdnih cest, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije. Za izvedbo del 

letnega vzdrževanja bomo izbrali izvajalca del na podlagi javnega naročila, ki ga izvedemo 

skupaj z Zavodom za gozdove. Vsi postopki, ki pripeljejo do vzdrževanja gozdnih cest bodo 

evidentirani, sklenjena bo tripartitna pogodba o sofinanciranju in tripartitna pogodba o letnem 

vzdrževanju, katero bo ob izvajalcu del sopodpisal tudi Zavod za gozdove in Občina kot 

investitor. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gozdovih, Program razvoja gozdov v Sloveniji, Uredba o razporejanju pristojbine za 

vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 42/15, 25/19 in 38/19 – popr.), Program razvoja 

gozdov v Sloveniji, Zakon o javnem naročanju - ZJN-3. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest (zasebnih in državnih) in 

vzdrževanje gozdnih vlak, v skladu z gozdnogospodarskimi načrti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje dela gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih 

sredstev in prizadetosti cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak, v skladu z gozdnogospodarskimi 

načrti. 

04045 Gospodarjenje z divjadjo 900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za ukrepe varstva divjadi in biomeliorativne ukrepe (vzdrževanje 

pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, 

izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, 
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postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež, nakup krme za divjadi ter semen in umetnih 

gnojil za obdelavo krmnih njiv ter odpravo škod po divjadi na kmetijskih površinah).   

 

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 (Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 

46/14 – ZON-C in 31/18) se sredstva, ki so zbrana v tekočem letu, tudi v tekočem letu porabijo 

za trajnostno delovanje z divjadjo. Izvede se javni razpis in na podlagi sklenjene pogodbe se 

sredstva izplačajo. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Prihodek, ki je namenski - nakazilo koncesijske dajatve v proračun. 

04052 Vzdrževanje gozdnih cest 11.738 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program letnega vzdrževanja gozdnih cest pripravi strokovna služba Zavoda za gozdove RS - 

OE Murska Sobota. Ministrstvo za kmetijstvo na podlagi predloženega letnega programa 

vzdrževanja odobri višino sredstev in z občino sklene pogodbo, na podlagi katere ta pridobi del 

sredstev. Sredstva so 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. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Predračun, ocena iz preteklih let 

13 PROMET, PROM.INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.247.805 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema 

področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture 

in vodne infrastrukture. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih cestah (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 33/06), Zakon o varnosti 

cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 

58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-

E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C), Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 

št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19), Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS, 

št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo in 30/18),  Zakon o varnosti v železniškem 

prometu (Uradni list RS, št. 30/18), Pomorski zakonik (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno 

prečiščeno besedilo, 41/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZPVZRZECEP), Zakon o plovbi po 

celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-G),  Zakon o 

letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19). 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje obstoječe cestne in 

telekomunikacijske infrastrukture. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302  Cestni promet in infrastruktura 

1306  Telekomunikacije in pošta. 

  

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.247.805 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, 
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cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Zagotovitev prometne varnosti 

narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in primerno prometno signalizacijo. Ustrezna 

infrastruktura in primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne 

varnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi 

so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne 

varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov 

prometnega sistema na okolje. 

Strukturni cilji na področju vzdrževanja prometne infrastrukture so prednostno ohranjanje 

cestnega omrežja. zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in izboljšanje voznih 

pogojev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

13029004 Cestna razsvetljava 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 361.251 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, intervencijsko 

vzdrževanje cest in druge komunalne infrastrukture, vzdrževanje javnih površin, upravljanje 

in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, 

upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče 

vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, mostovi, varovalne ograje) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem 

prometu, Zakon o varstvu okolja, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in  občin, 

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del 

na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Odlok o gospodarskih javnih 

službah občine Radenci, Odlok o občinskih cestah, drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje 

gospodarskih javnih služb, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objketov, Pravilnik o 

prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje  vzdrževanja na način, da je omogočen varen 

promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in 

okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Zagotavljanje z zakonskimi in podzakonskimi akti predpisanega nivoja vzdrževanja občinske 

cestne infrastrukture. 

04057 Zimska služba na občinskih cestah 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. Do nadaljnjega je izvajalec opustil izvajanje zimske službe na 

makadamskih cestah, ki niso nujno vsakodnevno prevozne. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Koncesijska pogodb in realizacija stroškov v preteklih letih. 

04059 Vzdrževanje javnih površin - javna snaga 80.047 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena urejanju javnih površin v občini. Storitve javne higiene opravlja v občini 

Radenci podjetje GMW d.o.o., ki je pridobilo koncesijo. Vsako leto se potrdi predlog plana 

urejanja javnih površin, ki je temeljni dokument za izvajanje del in nalog v koledarskem letu.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Koncesijska pogodba. 

 

04247 Vzdrževanje obč. cest, parkirišč in postajališč (koncesija) 241.204 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Občini Radenci je kategoriziranih skupno 88.048 km občinskih cest, vzdrževanje pa zajema 

še 36.743 m2 pločnikov, 5.213 m2 poti, 7.023 m2 parkirišč in 9.150 m2 traktorskih poti. 

Občinske ceste v Občini Radenci vzdržuje koncesionar Pomgrad - CP Murska Sobota d.d.. Letni 

plan vzdrževanja pripravlja Pomgrad v sodelovanju z Občinsko upravo in predstavniki KS in ga 

potrdi OS. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Predračunska ocena koncesionarja. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 825.254 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema obnove in rekonstrukcije občinskih cest, večja vzdrževalna dela, 

dokumentacijo, študije, projekte oz. sanacije in novogradnje občinskih cest.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem 

prometu, Zakon o varstvu okolja, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in  občin, 

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del 

na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Odlok o gospodarskih javnih 

službah občine Radenci, Odlok o občinskih cestah, drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje 

gospodarskih javnih služb, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Pravilnik o 

prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so zagotavljanje obnov in rekonstrukcij občinskih cest, da je omogočen varen 

promet, da se ohranjajo prometne tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti 

pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Zagotavljanje z zakonskimi in podzakonskimi akti predpisanega nivoja vzdrževanja občinske 

cestne infrastrukture. 

04856 Ureditev regionalne ceste R1-230/0366 Radenci-Petanjci 507.844 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in Občina Radenci predvidevata v letu 2021 
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ureditev regionalne ceste R1-235/0317 Radenci – Petanjci od km 0+000 do km 0+690 (most 

čez Muro) vključno z rekonstrukcijo obstoječega krožnega križišča pri avtobusni postaji.  

Vrednost investicije je ocenjena na 2.712.710,70 evrov, od tega je strošek občine 507.844,17 

eur z DDV jem. 

 

V navedeni oceni so zajeta naslednja dela in naloge: 

pridobitev projektne dokumentacije, aktivnosti za pridobivanje zemljišč ter pridobitev dokazil 

o razpolaganju z zemljišči za vozišče, aktivnosti za pridobivanje zemljišč ter pridobitev dokazil 

o razpolaganju z zemljišči za hodnik za pešce, kolesarsko stezo in služnosti za komunalne vode, 

gradbena dela za ureditev regionalne ceste:  preddela, zemeljska dela, voziščna konstrukcija, 

odvodnjavanje, oprema ceste in tuje storitve, gradbena dela za izgradnjo meteorne 

kanalizacije, krajinska arhitektura, gradbena dela za izgradnjo površine za pešce in kolesarje, 

gradbena dela za izgradnjo parkirišč, cestna razsvetljava, nadzor nad predhodnimi deli, nadzor 

nad izvedbo gradbenih del. 

 

Vzporedno ob izvajanju gradbenih del je potrebno v celotni dolžini trase obnoviti vodovodno in 

kanalizacijsko omrežje za katera je izdelan poseben projekt. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB-100-20-0008 

04876 CESTA LC 344041 MURŠČAK-KUPETINCI 176.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Rekonstrukcija ceste Murščak - Kupetinci, LC 344041. 
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04877 CESTA LC 388012 HRAŠENSKI VRH-HRASTJE MOTA 140.710 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Rekonstrukcija ceste LC 388012 Hrašenski Vrh - Hrastje Mota. 

 

 

13029003 Urejanje cestnega prometa 15.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema obnove in vzdrževanje prometne signalizacije, semaforjev, parkirnih 

avtomatov ter postavitev tabel za označitev naselij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročno urediti cestni promet. 

04056 Vzdrževanje prometne in neprometne signalizacije in BCP 13.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na občinskih cestah in parkiriščih bo v tekočem letu potrebno dopolniti vertikalno in 

horizontalno prometno signalizacijo. 

V proračunskem letu  načrtujemo noveliranje Odloka o občinskih cestah in banke cestnih 

podatkov (BCP). To je osnova za izdelavo dokumenta evidence dejanske rabe zemljišč pod 

cestami. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Odločba, ocena stroškov iz preteklih let. 

04447 E-polnilnice-javne(Ukrepi trajnostne mobilnosti) 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena stroškom električne energije za električno avto 

polnilnico  na avtobusni postaji  v Radencih. Občina mora zagotavljati električno energijo na 

podlagi pridobljenih sredstev EKO sklada. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Izračun na podlagi mesečnega stroška. 

13029004 Cestna razsvetljava 46.300 € 

Opis podprograma 

Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, gradnjo in 

investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo stroškov omrežnine in tokovine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem 

prometu, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 

81/07, 109/07, 62/10 in 46/13). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z 

evropskimi usmeritvami, posodabljanje javne razsvetljave  z zamenjavo starih svetilk z novimi 

varčnimi in učinkovitejšimi žarnicami, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne 

energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z 

evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in 

učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za 

zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. 

Kazalci: število zamenjanih žarnic in vzdrževanih drogov javne razsvetljave, poraba tokovine 

(kw), število drogov novozgrajene javne razsvetljave. 

04070 JAVNA RAZSVETLJAVA - elek.energija 41.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V stroške električne energije za JR so zajeti stroški omrežnine in tokovine za JR, dekorativno 

razsvetljavo za cerkev v Radencih, cerkev na Kapelskem Vrhu in kapelico v Boračevi. 

Zamenjave potratnih žarnic z varčnimi LED sijalkami se odraža v vedno manjši porabi električne 

energije in posledično nižjih stroških. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Pogodba. 

04219 Javna razsvetljava - obnova 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tekočem proračunskem letu se predvideva zamenjava dela potratnih svetilk z varčnimi LED 

sijalkami na državni cesti znotraj naselij od Šratovec do Hrastje Mote. Vse ostale lokacije v 

občini so že nadomeščene z ustreznimi sijalkami. 

Predvidena je fazna zamenjava svetilk v obdobju treh let (po celotni trasi). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB100-15-0014 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ponudba. 
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14 GOSPODARSTVO 233.871 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva, 

potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj 

turizma in gostinstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18),Zakon o žičniških napravah za 

prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14), Zakon o lokalni samoupravi, Statut 

Občine Radenci, Pravilnik o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Radenci 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva, prestrukturiranje tradicionalne 

industrije, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma, 

vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma), 

razvoj lokalne turistične infrastrukture 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 3.000 € 

Opis glavnega programa 

Program pospeševanje in podpora gospodarske dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje 

razvoja  gospodarstva, predvsem malih in srednjih podjetij. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva  v občini. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  v Občini Radenci 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 3.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje naloge spodbujanja razvoja malega gospodarstva in sicer: spodbujanje in 

razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva, promocija podjetništva. Spodbude se 

definirajo v Pravilnik o finančni pomoči za vzpodbujanje podjetništva v Občini Radenci. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o izvrševanju proračuna, Statut Občine Radenci, Proračun Občine Radenci, Uredba o 

posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis, 

Pravilnika o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Radenci.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, 

razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti, spodbujanje in razvoj podpornega okolja 

za razvoj podjetništva. 

Kazalci: število gospodarskih subjektov v občini. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Cilji: uspešno izveden razpis za spodbujanje malega gospodarstva. 

Kazalci: razdeljena sredstva upravičencem razpisa 
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04081 Informativna signalizacija 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radenci postavlja informativne turistične table ob pomembnih turističnih točkah v 

občini. Table smo poenotili in z urejanjem turističnih točk dodajamo tudi t.i. razlagalne table. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Naročilnica. 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 230.871 € 

Opis glavnega programa 

Program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo 

občine in spodbujanje turizma. Promocija turistične ponudbe občine se izvaja preko 

odmevnejših lokalnih prireditev, dogodkov in delovanja turističnih društev, dogodkov in 

prireditve v sodelovanju s turizmom povezanimi  podjetji v občini in okolici. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj turizma, razvoj lokalne turistične 

infrastrukture, uvajanja novih lokalnih turističnih produktov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot 

turistične destinacije. 

Kazalci: povečanje števila prihodov turistov v našo občino. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 - Promocija občine 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

14039001 Promocija občine 20.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje promocijo prireditev in podporo delovanju turističnih društev, 

predstavitev kulturne dediščine in druge aktivnosti, ki jih društva prijavijo na vsakoletni razpis; 

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti TD v Občini Radenci, Javni razpis za sofinanciranje 

prireditev iz področja turizma na območju Občine Radenci. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vzpodbujanju turizma, Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje večje prepoznavnosti občine in razvoj turizma kot gospodarske dejavnosti, 

povezovanje javnega-zasebnega in civilnega sektorja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Promocija najodmevnejših prireditev. 

04313 Družinsko turistični festival MAČJE MESTO 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Družinsko turistični festivala »Mačje mesto« bo v letu 2021 izveden sedmič zapored. Če sta leti  

2017 in 2018 predstavljali prelomnico pri vsebinski zasnovi in izgradnji potrebne platforme 

(spletna stran, fb...)  pomeni leto 2021 nadaljevanje pozitivno ocenjenega dogodka za 

najmlajše v naši občini. 

 

Tudi v letu 2022 bomo nadaljevali z izvedbo 2 dnevnega festivala "Mačje mesto", namenjenega 
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družinam in otrokom. Družinski dogodek je povezan s pokojnim častnim občanom občine 

Radenci Kajetanom Kovičem. Črni muc, ki ga je Kajetan, kot otrok našel ob reki Muri in ga 

odnesel s seboj v Ljubljano, je bil motiv za knjigo o Mačku Muriju. Naš muc, ki vodi Mačje 

mesto ni imel te sreče, da bi spoznal veliko mesto, zato ostaja v svojem zdraviliškem parku, v 

družbi številnih mačk in mačkonov in mu prav nič ne manjka. Postal je župan mačjega mesta 

zato v park privablja obiskovalce vseh starosti ter jih navdušuje s svojimi modrostmi in 

norčijami. 

Prvi dan bodo aktivnosti namenjene otrokom vrtca Radenci "Radenski mehurčki" in učencem 

OŠ Kajetana Koviča Radenci in OŠ Kapela, večerni del prvega dne pa izvedbi svečane akademije 

ob Občinskem prazniku.  

Drugi dan - sobota, je osrednji del festivala, ves dan bodo potekale aktivnosti v parku po 

programu (pr. iskanje skritega zaklada, športne aktivnosti, Knjižnica pri Muriju, foto box, 

napihljiva igrala, lutkovna predstava, Ribič Pepe, ustvarjalne delavnice, mačji salon, poslikava 

obraza, Karmen in Darko pojeta Murijeve pesmi, literarni natečaj, likovna kolonija). K 

sodelovanju bomo povabili društva in organizacije iz domače občine. Na prireditvi se pričakuje 

cca 1000 otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Mačje mesto, City cooperation 2, Prehistory adventure. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena stroškov je pripravljena glede na realizacijo odhodkov preteklih let. 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 210.871 € 

Opis podprograma 

Ključna področja za izvajanje podprograma so: izvajanje razvojnih turističnih projektov,  

izdelava promocijskega gradiva in posamezne promocijske akcije, izvajanje razvojnih projektov 

in programov, upravljanje Športnega centra Ivanke Serec in Športne dvorane v Radencih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju turizma, Odlok o turistični taksi v Občini Radenci. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji so uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot 

turističnega območja. Kazalci so porast turističnih nočitev in prihodov turistov in večji prihodek 

od turistične takse. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Cilji so uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot 

turističnega območja, povečati zasedenost zunanjih športnih igrišč. 

04311 e-točka (WI-FI povezava v središču Radencev) 3.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 je na ožjem območju središča Radencev začela delovati e-točka (3 lokacije) in na 

tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za njeno delovanje (e-točka - WIFI omrežje 

(električna energija)). 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Pogodba o vzdrževanju e-točke. 
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04841 Kolesarske povezave Sklop K1(o.Apače)in sklop K2(o.GR,o.Radenci)206.971 

€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana gradnja kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti je predvidena 

v območju občin Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v 

Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj ter sedem pridruženih občinah, 

in sicer Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Trnovska vas, Gornja 

Radgona, Apače, Radenci in Juršinci. Izvedba projekta bo sofinancirana iz evropskih kohezijskih 

sredstev do leta 2022, v okviru dogovora za razvoj regij, prednostne naloge 4.4 Spodbujanje 

mobilnosti.  

 

V letu 2019 so se načrtovali stroški projektne dokumentacije. Trase 1, 2, 3 in 4 ter 20, 21, 22 

in 23 se nanašajo na Državno kolesarsko mrežo (trase D1, G16, D4 in D8), ki jo bo izvajala 

DRSI. Investicija še ni uvrščena v državni proračun – v pripravi je DIIP. V tej fazi občine 

prevzemajo stroške izdelave projektne dokumentacije, ki jim bodo naknadno refundiran (po 

uvrstitvi 

projekta v državni proračun). Zaenkrat občine prevzemajo riziko za stroške priprave investicije 

(projektna dokumentacija, recenzija projektne dokumentacije), ker uvrstitev v proračun ni 100 

% zagotovljena. 

 

Trasa 21: Podgrad (Gornja Radgona)-Radenci, cca 9.1km 

Pričetek trase se prične na Gubčevi cesti (pri objektu Radgonske gorice d.d.), preko Lackove 

ulice, Panonske ulice, Mladinske ulice, Ceste na stadion, kjer se naveže na Partizansko cesto 

(R1-230/0327). Nato preko Ljutomerske ceste po R1-230/0366 do Radencev. Vmesni odseki 

imajo urejene kolesarske površine. Večji del trase se sovpada s potekom MURA-DRAVA.BIKE 

traso. 

Že izveden odsek kolesarke je od krožišča (Partizanska/Mariborska/Ljutomerska cesta) do 

naselja Mele. Za naseljem Mele pa do Radencev, pa se izmenjujeta dva različna profila 

kolesarke. 

Na tem odseku se upošteva naslednja dokumentacija: 

Celotna trasa se tako navezuje na CPS Gornja Radgona in v nadaljevanju na CPS Radenci. 

Potek trase je tako v občini Gornja Radgona in Radenci, ob in na vozišču. Skupna širina 

predvidene trase (enostransko dvosmeren promet) je 2.5 do 3.5m. 

Opisana trasa spada k DALJINSKI KOLESARSKI POTI – D4. Na trasi potekajo redne avtobusne 

linije JPP (ob regionalni cesti). 

 

Trasa 22: Radenci-Sveti Jurij ob Ščavnici, cca 10.2 km ni predmet tega projekta. 

Občina Radenci načrtuje izvedbo 2022. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Sklep o začetku postopka javnega naročila št. 430/1/2016-17, z dne 27.11.2018 (Razvojna 

agencija Slovenske gorice d.o.o., s pooblastilom župana Občine Radenci, 14.11.2018, št. 

pooblastila 371-0002/18-7 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  157.036 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za 

izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 

66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 

48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE),  

 Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 

– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40),  Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 
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2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15), Zakon o ohranjanju 

narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-

B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18). 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so: izboljšanje stanja okolja, izboljšanje stanja vodovodnega in komunalnega 

omrežja, povečanje in obnova čistilne naprave za odpadne vode iz naselij, povečanje površin 

regionalnih odlagališč odpadkov iz naselij, uvajanje mehansko-biološke in termične obdelave 

podatkov, spodbujanje uporabe malih čistilnih naprav.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 31.500 € 

Opis glavnega programa 

Okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve je glavni program, ki zajema 

dejansko administrativni del gospodarskih javnih služb v naši občini. V ta glavni program smo 

vključili stroške priprave dokumentacije za prijave na javne razpise. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ustrezna ureditev, v skladu z zakonskimi regulativami, JGS oskrbe s pitno vodo in odvajanje 

in čiščenje odpadnih voda. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Uspešna prijava na čim večje število nacionalnih in mednarodnih razpisov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15019001 Regulativni okvir, splošna administracija in splošne administrativne zadeve. 

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 31.500 € 

Opis podprograma 

Sredstva so namenjena pripravi in sodelovanju pripravi dokumentacije za javne razpise, na 

katere se prijavlja Občina Radenci. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o javnih 

financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Uredba o odlaganju 

odpadkov na odlagališči občinski predpisi, Zakon o javnem naročanju. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Uspešne prijave na razpise.  

04265 Tehn.dokument.(razpisi RS in EU, drugi razpisi)in čezmejno sodelovanje

 31.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za prijave na javne razpise je potrebno pripraviti in oddati ustrezno razpisno dokumentacijo 

(vloga, DIIP, IP, IDZ).   Ker do odločitve o izboru posameznih projektov ne vemo, kateri od 

prijavljenih  projektov bo pozitivno ovrednoten in kateri zavrnjen nastalih stroškov ne moremo 

pripisati konkretni investiciji. Iz navedenega razloga črpamo  sredstva potrebna za poplačilo 

stroškov izdelave zahtevnejše razpisne dokumentacije iz te proračunske postavke. Postavka 

vsebuje tudi stroške mreže postajališč za avtodome v katero je vključena Občina Radenci in 

stroške udeležb na posvetih, delavnicah za pripravo uspešnih prijav na mednarodne projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena stroškov na postavki je realizacija odhodkov v preteklih letih. 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 125.536 € 

Opis glavnega programa 

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali 

tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali 

človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet 

lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti 

so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi 

uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo 

izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad 

stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja 

okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje 

kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba 

obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje 

porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, 

povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje 

uporabe nevarnih snovi. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in 

izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje 

porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, 

opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno 

upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja 

ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne 

in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi 

katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi 

dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15029002 Ravnanje z odpadno vod 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 43.711 € 

Opis podprograma 

Gospodarjenje z odpadki zajema zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih 

vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje in 

odstranjevanje odpadkov.  Zbiranje, skladiščenje, prevoz in odstranjevanje odpadkov morajo 

biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi 

čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; 

čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšali življenjske pogoje živali 

in rastlin ali škodljivo vplivali na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave 

in predpisih o varstvu naravne dediščine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o ravnanju s komunalnimi 

odpadki, Odlok o gospodarski javni službi v Občini Radenci, Uredba o odpadkih. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je usmerjen v sanacijo odlagališča v Hrastje Moti, in izgradnjo ter vzdrževanje 

odlagališča v Puconcih. 
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04088 Sanacija odlagališča Hrastje Mota 12.650 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program sanacije odlagališča Hrastje Mota se bo odvijal skladno z dogovorom o izvajanju 

aktivnosti na odlagališču nevarnih odpadkov Hrastje Mota, v skladu z odločbo MOP o zaprtju 

odlagališča, katerega sprejemajo vse občine na območju nekdanje občine Gornja Radgona. 

Proračunska sredstva, predvidena v proračunu za tekoče leto, bodo potrebna za tekoče 

aktivnosti, ki so sestavni del dejavnosti zapiranja odlagališča -monitoring. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Pogodba in sklenjeni dogovori. 

04884 Proračunski sklad pri O.Puconci-vodenje 1.452 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z Občino Puconci se je sklenila pogodba o vodenju proračunskega sklada pri Občini Puconci v 

letnem znesku 1.452 evrov. 

Vsa dela za proračunski sklad opravlja delavka na občinski upravi Občine Puconci. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Pogodba o vodenju proračunskega sklada. 

04885 CERO PUCONCI - PRORAČUNSKI SKLAD 29.609 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z dogovorom se del sredstev (50%) od zbrane najemnine za opremo in nepremičnine 

ter odlagališče združuje v proračunski sklad, ki se vodi v Občini Puconci (za bodoče investicije 

in vzdrževalna dela). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB100-15-0015 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Elaborat. 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 76.825 € 

Opis podprograma 

Po zakonu o gospodarskih javnih službah je občina Radenci na svojem območju dolžna urediti 

gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo v občini. Pojem odvajanje odpadnih voda obsega 

zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda gospodinjstev, gospodarstev in drugih 

porabnikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Odlok o javnih 

gospodarskih službah v Občini Radenci. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj komunalne politike na področju odvajanja odpadnih voda je optimalna izgradnja 

kanalizacijske infrastrukture na področju občine, ki bo navezana na čistilne naprave. S takšno 

usmeritvijo se prizadeva čim prej zagotoviti ustrezen komunalni standard, ki sočasno 

predstavlja prijaznejši odnos do okolja (varovanje površinskih vodotokov in podtalnice), 

prebivalstvu pa zagotavlja ustrezno zdravstveno-sanitarno varnost 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Priključitev čim večjega števila gospodinjstev na izgrajeno kanalizacijsko omrežje. oz. 

subvencioniranje nakupa in montaže malih čistilnih naprav. 

04400 Subvencioniranje cene omrežnine(kanalizacija) 37.825 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po uveljavitvi novega sistema oblikovanja cen komunalnih storitev v letu 2009 (Pravilnik o 

metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja - Uradni list RS, št. 63/09) je bila občinam dana možnost, da lahko izvajalcem GJS 

razliko med stroški najemnine za infrastrukturo in prihodki iz omrežnine za infrastrukturo 

subvencionirajo, vendar največ v višini 50% cene omrežnine. Z Uredbo o metodologiji za 

oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni 

list RS, št. 87/12 in 109/12 – nadaljevanju Uredba) pa je bila ta možnost spremenjena v 

zahtevo. Drugi odstavek 3. člena te Uredbe namreč pravi: »Če se ob potrditvi cene pristojni 

občinski organ odloči, da potrjena cena storitve javne službe ne pokriva celotne najemnine iz 

prejšnjega odstavka, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine.«  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

SKLEP o določitvi višini subvencionirane cene komunalnih storitev odvajanja in čiščenja 

odpadne komunalne vode. 

04404 Subvencioniranje cene omrežnine (čistilna naprava) 27.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z mesecem junijem 2019 je Režijski obrat občine Radenci pričel upravljati s čistilno napravo 

Radenci, kakor tudi s kanalizacijskim omrežjem. 

Izdelan je bil Elaborat za odvajanje in elaborat za čiščenje odpadnih in odpadnih padavinskih 

voda. K sprejetemu elaborati je bil s strani občinskega sveta sprejeti sklep o subvencioniranju 

cene omrežnine za čistilno napravo. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Sklep OS. 

04827 MALE ČISTILNE NAPRAVE - sofinanciranje 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina bo na podlagi Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje 

nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Radenci dodeljevala nepovratna 

sredstva za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav. Občina Radenci bo slednje sofinancirala 

na tistih poselitvenih območjih, na katerih občina ne bo zagotovila odvajanja v javno 

kanalizacijo. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi javnega razpisa. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih 

čistilnih naprav na območju Občine Radenci, Operativni program odvajanaj in čiščenja 

komunalne odpadne vode v Občini Radenci. 

15029003 Izboljšanje stanja okolja 5.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram je namenjen izvajanju nalog in projektov za doseganju predpisanih okoljskih 

standardov na področju varstva okolja. Uresničujejo se ukrepi za izboljšanje stanja okolja, pri 

čemer gre predvsem za zmanjševanje obremenjevanja okolja. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj programa je predvsem zaščita in varovanje okolja kot prispevek k uravnotežemu 

in vzdržnemu razvoju v prostoru. 

04913 MOBILNOST - Dan brez avtomobila 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radenci se je prvič v letu 2020 uspešno prijavila na razpis "mobilnosti". Tudi v letu 

2022 bomo pripravili prijavo s ciljem osveščanja prebivalcev Občine Radenci, predvsem otrok 

o varnosti v cestnem prometu. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Razpis in ocena stroškov. 

16 PROS.PLANIRANJE IN STAN.KOMUNALNA DEJAVNOST 358.971 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

je široko področje, ki zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v 

prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon 

o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni 

dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o 

vodah, Občinski odlok. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje  aktivne zemljiške politike in 

ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina 

spodbujala vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj 

mesta in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

1603 Komunalna dejavnost 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

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

zemljišča) 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 31.300 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad 

prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenje s prostorom. Dejavnosti, ki se izvajajo v 

okviru tega programa so ključne za zagotavljanje trajnostnega razvoja in vzpostavitev 

prostorskih pogojev za gospodarski in družbeni razvoj občine in v povezavi s tem priprava in 

sprejem prostorskih aktov in izdelava projektne dokumentacije. Potrebam razvoja bomo sledili 

z izdelavo novih strokovnih podlag in projektov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora. 

Urejenost prostora, ki bo omogočala trajnostni razvoj občine in sledila potrebam občanov po 

zazidljivih zemljiščih in jim omogočala gradnjo v skladu z njihovimi željami ob upoštevanju 

zakonskih pogojev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta.  
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 1.500 € 

Opis podprograma 

Predvidena sredstva se namenjajo za vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč  in 

objektov.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 

– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – 

ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 

77/17, 33/19 in 66/19), Zakon o varstvu osebnih podatkov, Odlok o prostorsko ureditvenih 

pogojih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev vpogleda v prostorske podatke občine preko svetovnega spleta. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Sprejetje Občinskega podrobnega prostorskega načrta. 

04123 Nadomestila (služnostne in stavbne pravice) 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za gradnjo gospodarske javne infrastrukture ter druge infrastrukture je potrebna podelitev 

pravice gradnje ali sklenitev služnostne pogodbe. Občina stremi k sklenitvi služnostnih pogodbe 

brez plačila nadomestila. V kolikor stranka v brezplačno služnost ne pristane, je izplačilo 

nadomestila služnosti neizogibno potrebno za gradnjo gospodarske javne in druge 

infrastrukture. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena. 

16029003 Prostorsko načrtovanje 29.800 € 

Opis podprograma 

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge: prostorski plan, prilagajanja 

prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih 

strokovnih študij in projektov, prostorska informatika, prostorski izvedbeni akti. Ključne naloge 

so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter njihovih sprememb 

in dopolnitev, v skladu z določili zakonodaje. 

Glede na potrebe razvoja bomo zaključili s pripravo Občinskega prostorskega načrta in da do 

konca leta, v kolikor nas ne doletijo zaradi reke Mure in NATURE 2000 dodatni ukrepi s strani 

države, le tega potrdimo tudi na seji občinskega sveta. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 

– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – 

ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, 

 Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 

61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18), Zakon o varstvu okolja, 

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 

90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Skladen prostorski razvoj občine, objava OPN in OPPN-jev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Sprejeti OPN in OPPN-ji. 

04102 Občinski prostorski akti 29.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radenci ima sprejet Občinski prostorski načrt. Že v  letu 2017 je pristopila k 

spremembam in dopolnitvam tega načrta. Za dokončanje so potrebna opredeljena sredstva v 

proračunu.  

Prav tako so sredstva predvidena za sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov in 

lokacijskih preveritev. Občina ima določen tudi cenik po katerem posamezni stranki zaračuna 

lokacijsko preveritev in sicer v zneskih: 

·  za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1000 eurov, 

·  za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 1600 eurov, 

·  za omogočanje začasne rabe prostora 1300 eurov.  

(prihodek izkazan na kontu 71410014). 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Pogodba. 

1603 Komunalna dejavnost 293.171 € 

Opis glavnega programa 

Vključuje  sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v 

naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti komunalne standarde na območju Občine Radenci in zagotovitev stalne oskrbe s 

pitno vodo v vseh naseljih občine. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ureditev javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v skladu z veljavno zakonodajo 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

16039001 Oskrba z vodo 136.100 € 

Opis podprograma 

Občina je dolžna v skladu z zakonodajo slediti ciljem in hkrati uresničevati cilje na področju 

oskrbe z vodo. Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov, vključno s hidrantnim omrežjem. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, 

Zakon o GJS, Zakon o varstvu pred požarom, Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske 

javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Radenci, Uredba o oskrbi s pitno vodo. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zdrava pitna voda v vseh gospodinjstvih v občini. 
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04106 Oskrba z vodo (vodovodne zadruge) 4.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s pogodbo so sredstva namenjena za izvajanje HACCP na področju vodooskrbe v 

občini in za analize vode na dveh vaških  vodovodnih omrežjih (Hrašenski Vrh in Hrastje Mota), 

ki nista predani v upravljanje občine Radenci (odločitev uporabnikov vodovodnega omrežja). 

Obe vodovodni skupnosti sta pravno organizacijsko vodovodni zadrugi. 

Na tej postavki so stroški za izvajanje monitoringa HACCP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Pogodba. 

04401 Subvencioniranje cene omrežnine(vodovod. omrežje) 132.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena subvencioniranju cene omrežnine neprofitnim subjektom.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Sklep OS. 

16039003 Objekti za rekreacijo 157.071 € 

Opis podprograma 

Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, 

otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Ureditev bazenskega kompleksa in njegova predaja v uporabo. 

04911 PARKOVNO BAZENSKI KOMPLEKS - UREDITEV 157.071 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so rezervirana za ureditev parkovno bazenskega kompleksa na območju starega 

bazena. Občina Radenci sodeluje v projektu industrijske dediščine v katerem se načrtuje pilotna 

uredite obstoječega paviljona (gobice) v multimedijski prostor v katerem bo izpostavljena naša 

dediščina - voda na moderen in atraktiven način. 

V letu 2021 se bodo izvedla gradbena dela, del le teh pa tudi v letu 2022 iz sredstev za 

sofinanciranje investicij iz državnega proračuna na podlagi 23.člena ZFO-1. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB100-19-0028 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena stroškov na osnovi idejnega projekta. 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 9.500 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na 

stanovanjskem področju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Vzdrževanje stanovanj po letnem planu in ohranjanje vrednosti nepremičnin. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 9.500 € 

Opis podprograma 

V okvir podprograma  Spodbujanje stanovanjske gradnje sodijo gradnja, nakup in vzdrževanje 

neprofitnih stanovanj; gradnja, nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za 

posebne skupine odraslega prebivalstva); nakup, vzdrževanje, gradnja bivalnih enot, za 

začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb 

in stanovanj, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda 

Občine Radenci. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj, 

prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov. 

04115 Vzdrževanje in upravljanje stanovanj 9.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški tekočega vzdrževanja stanovanjskih objektov so planirani na podlagi popisa oziroma 

plana vzdrževanja, ki se bo izvajal v okviru predvidenih sredstev za tekoče vzdrževanje in 

morebitne intervencije. Stroški upravljanja stanovanj se zaračunavajo po pogodbah. Področje 

ureja veljavni Stanovanjski zakon in področni predpisi. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Pogodbe, načrti vzdrževanja in obratovanja, predračuni. 

 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 

stavbna zemljišča) 25.000 € 

Opis glavnega programa 

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

vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč, nakupe zemljišč, odstranitve objektov 

(izvedba, projektna dokumentacija, nadzor,...). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Gospodarjenje z zemljišči za namen gradnje poslovnih in drugih objektov, zaradi uskladitve 

zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč in pridobivanje 

zemljišč za infrastrukturne objekte. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba postopkov upravljanja in razpolaganja z zemljišči (nakupi, cenitve, odmere, notarski 

stroški, davki, javne objave, odškodnine, energetske izkaznice, etažne načrte,...) 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

16069002 Nakup zemljišč 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 25.000 € 

Opis podprograma 

Gospodarjenje z zemljišči za namen gradnje poslovnih in drugih objektov, zaradi uskladitve 

zemljiško knjižnega stanja z dejanskim, zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč in pridobivanje 
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zemljišč za infrastrukturne objekte. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon 

o ohranjanju narave, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem 

upravnem postopku, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o davku na 

dodano vrednost, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o davku na promet nepremičnin, Zakon o 

evidentiranju nepremičnin, Zakon o računovodstvu, Statut Občine Radenci, Uredba o vsebini 

programa opremljanja stavbnih zemljišč, Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost, 

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč. 

Kazalci: uspešna realizacija zastavljenih ciljev in izvedba letnih načrtov razpolaganja s stvarnim 

premoženjem občine. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči. 

Kazalci merjenja: število zaključenih postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči na podlagi 

izvedenih predhodnih postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve itd.) 

04122 Cenitve in geodetske odmere 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vrednost stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter vrednost 

ustanovitve stvarne ali obligacijske pravice na stvarnem premoženju države oziroma 

samoupravne lokalne skupnosti se ugotovi po vsakokratno veljavnih mednarodnih standardih 

ocenjevanja vrednosti, ki jih sprejema Svet za Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti. 

Cenitev ne sme biti starejša od šestih mesecev na dan sprejema posamičnega programa. 

Cenitev lahko izvede za to pooblaščeni sodni cenilec. Občina Radenci naroča geodetske storitve 

za potrebe urejanja in evidentiranja meje, označitve meje v naravi, parcelacije, izravnave 

meje, izdelave geodetskega načrta v skladu z ZJN-3. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Realizacija stroškov v preteklih letih. 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 76.800 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju 

primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne 

programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 

Zakon o lekarniški dejavnosti. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje čim boljše preskrbljenosti občanov z zdravstvenimi storitvami na primarni ravni 

in skrb za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1702 Primarno zdravstvo 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 
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1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 13.700 € 

Opis glavnega programa 

Na področju preventivnih programov zdravstva je predvideno sofinanciranje preventivnih 

zdravstvenih aktivnosti občanov in občank Občine Radenci. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izvajati preventivne dejavnosti iz področja zdravja. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohraniti pogoje in možnosti izvajanja preventivnih programov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja13.700 

€ 

Opis podprograma 

Na področju preventivnih programov zdravstva je predvideno sofinanciranje kopalnih kart v 

Zdravilišču Radenci za občane in občanke Občine Radenci in financiranje preventivnega 

cepljenja HPV za dečke.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 

Zakon o lekarniški dejavnosti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvajati preventivne dejavnosti iz področja zdravja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Povečati število kopalcev za 5%. 

04129 Preventivno cepljenje (HPV) 3.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski svet je sprejel sklep o pokritju stroškov preventivnega cepljenja proti HPV za dečke, 

ki jim to ni omogočeno preko zdravstvenega programa kakor deklicam. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Cena cepiva in število otrok. 

04276 Subvencioniranje kopalne karte za občane 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glede na spodbujanje preventivne zdravstvene dejavnosti in obstoj zdravilišča v občini 

zdravilišče in Občina spodbujata vključevanje občanov v programe plavanja v zdravilišču tako, 

da pokriva vsak od partnerjev del cene karte plavanja za občane Občine Radenci. Krije se del 

stroškov za nakup dnevne karte in del stroškov nakupa večerne karte med tednom. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Sklep OS in ocena stroškov preteklih let. 
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1707 Drugi programi na področju zdravstva 63.100 € 

Opis glavnega programa 

Področje zdravstva obsega tiste naloge in programe, s katerimi občina zagotavlja pogoje za 

izvajanje svojih pravic, obveznosti in pristojnosti lokalne skupnosti na področju zdravstva na 

osnovi veljavne zakonodaje, ter v skladu z odločitvami občinskega sveta. Demografske 

značilnosti občine so predvsem v tem, da je velik delež prebivalcev starejših, prav tako pa 

mladi glede na upadanje povpraševanja po delovni sili ostajajo dalj časa iskalci zaposlitve 

brez dohodkov. Osnovni zakonski dokument je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju, ki občini predpisuje poleg finančnih obveznosti še postopkovne in vsebinske 

obveznosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih izvajamo v skladu z Zakonom o zdravstvenem 

varstvu. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji se nanašajo na čim boljšo izvedbo dolgoročnega cilja glavnega programa. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

17079002 Mrliško ogledna služb 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 51.600 € 

Opis podprograma 

V podprogram sodi izvajanje postopka in plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno 

zavarovanje oseb, ki je zakonska obveznost občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanj. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Financiranje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov skladno z 21. točko 15. 

člena ZZVZZ tj. za državljane RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovanci iz drugega 

naslova in zagotavljanje mrliško ogledne službe. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Glavni izvedbeni cilji se nanašajo na čim boljšo izvedbo dolgoročnega cilja glavnega programa, 

kar pomeni vključenost vseh tistih občanov v obvezno zdravstveno zavarovanje, ki to 

potrebujejo. 

04132 Prispevek za zdravstveno zavarovanje(nezavarovane osebe) 51.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občine zagotavljajo sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje po Zakonu o zdravstvenem 

varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Predvidena sredstva so planirana v skladu s povprečno 

oceno števila upravičencev v preteklem letu in višino plačila za posameznika. Odločbe za plačilo 

tega zavarovanja izda pristojni CSD. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena iz preteklih let. 
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17079002 Mrliško ogledna služba 11.500 € 

Opis podprograma 

Program zajema sofinanciranje mrliških ogledov, ki jih je po 4. členu in 18. členu Pravilnika o 

pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna kriti občina Radenci za svoje 

občane. Mrliški ogledi se opravijo na osnovi odredbe ustreznih organov (običajno policije, 

oglednika, sodnega izvedenca) zaradi določitve vzroka smrti, predvsem pri smrtih na domu in 

ostalih primerih, ko nastopi smrt brez utemeljenega vzroka ali na podlagi nesreč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Pravilnik o pogojih 

in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj na področju mrliško pregledne službe je izpolnjevati zakonske obveznosti - v okviru 

soustanoviteljstva JZ Zdravstveni dom Gornja Radgona in ostalih pristojnih zdravstvenih 

organizacij, organizirati in financirati mrliške preglede, ki jih izvajajo usposobljeni in 

pooblaščeni zdravniki. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Letni cilj je izpolnjevanje dolgoročnega cilja - izvajanje obveznosti v skladu z zakonskimi 

določili. 

04134 Mrliško ogledna služba 11.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina v skladu z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti zagotavlja sredstva za mrliške 

oglede in obdukcije s stroški prevoza. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena iz preteklih let 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  297.732 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe 

kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, 

verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon 

o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o 

skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o 

društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih 

skupnostih, Zakon o športu. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati kulturno, 

športno in mladinsko dejavnost. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

1803 Programi v kulturi 

1804 Podpora posebnim skupinam 

1805 Šport in prostočasne aktivnost 
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1802 Ohranjanje kulturne dediščine 3.700 € 

Opis glavnega programa 

Program opredeljuje sofinanciranje akcij povezanih z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in 

zaščito kulturnih spomenikov ali predmetov, ki so razglašeni za kulturno dediščino ali so v 

postopku razglasitve na območju občine Radenci. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Namen sofinanciranja je ohraniti kulturno dediščino na območju občine Radenci in občane 

spodbuditi, da tudi sami sodelujejo pri ohranjanju le te. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji: skrbeti za vzdrževanje kulturne dediščine po zastavljenem programu-

načrtu občine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 3.700 € 

Opis podprograma 

Sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov in sakralnih objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, 

Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo, Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov 

Občine Radenci. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj programa je ohraniti čim več premične in nepremične kulturne dediščine, ki je zaznamovala 

življenje in kulturno delovanje na področju lokalne skupnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Obnova sakralnih spomenikov. 

04136 Nepremična kulturna dediščina 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za obnovo sakralnih spomenikov (cerkev, kapelice) in starih tipičnih 

hiš, katerih obnova predstavlja ohranjanje bogate  dediščine lokalnega okolja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Realizacija stroškov na postavki v preteklosti. 

04197 Spominski park osamosvojitvene vojne 1991 700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vse štiri občine iz UE Gornja Radgona zagotavljamo v proračunih sredstva za izvedbo 

spominskega pohoda ob reki Muri, ki poteka vsako leto v začetku meseca julija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Pogodba. 
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1803 Programi v kulturi 100.732 € 

Opis glavnega programa 

Občina Radenci je dolžna v skladu z Zakonom o knjižničarstvu zagotoviti delež sredstev za 

delovanje Medobčinske knjižnice. V proračunu občine Radenci  so na področju kulture 

zagotovljena sredstva za delovanje knjižnice in financiranje programov ljubiteljske kulture. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji programa so ustvarjanje pogojev za ustvarjanje raznovrstne, kakovostne in 

širokemu spektru obiskovalcev zanimive kulturne ponudbe v okviru lokalne skupnosti, ter 

spodbujanje dostopnosti kulturne ustvarjalnosti vsem občanom. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilj je ohranjanje dosežene ravni kulture in kulturnega ustvarjanja v občini 

Radenci. Kazalci uspešnosti doseganja ciljev so število in obseg obiskov naših občanov v 

knjižnici, število izvedenih programov in projektov, njihova raznovrstnost, pokrivanje ciljnih 

občinstev, število obiskovalcev 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

18039003 Ljubiteljska kultura 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 97.482 € 

Opis podprograma 

Dejavnost in financiranje knjižnic ureja Zakon o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87 in 96/02 

ZUJIK). Občina Radenci je soustanoviteljica Medobčinske knjižnice Gornja Radgona. Sredstva 

so planirana za: stroške dela, stroške materiala in storitev in knjižnično gradivo. 

 

Knjižnična dejavnost sodi med eno izmed najstarejših storitvenih dejavnosti na področju 

kulture, izobraževanja in znanosti. S preoblikovanjem zavoda v letu 2013 iz javnega zavoda  

Ljudska univerza Gornja Radgona v javni zavod v Knjižnica Gornja Radgona je postala v zavodu 

osnovna dejavnost knjižnična dejavnost, izobraževalna dejavnost pa je dodatna dejavnost 

(občine je ne sofinanciramo). Z zagotovitvijo dodatnih prostorov v matični knjižnici so se pogoji 

občutno izboljšali.   

 

V sklopu programa se zagotavljajo sredstva za plače, materialne stroške matične knjižnice, 

nabava knjižnega gradiva ter sredstva za nabavo opreme, ki jih občina zagotavlja v višini 

ustanovitvenega deleža 25,06%. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o knjižničarstvu z dopolnitvami 

Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na 

področju kulture z dopolnitvami 

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe z dopolnitvami  

Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah z dopolnitvami 

Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 

dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic 

Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na 

področju kulture z dopolnitvam 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje kvalitetne javne službe na področju knjižničarstva, pri čemer se bo doseganje 

zastavljenih ciljev ocenjevalo s številom članom in uporabnikov knjižnice ter številom 

izposojenih enot 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Kvalitetna javna služba na področju knjižničarstva,  število obiskovalcev in število izposojenega 

knjižničnega gradiva. 

04138 Knjižnica Gornja Radgona 78.592 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje plač zaposlenih ter kritje stroškov izvajanja dejavnosti ter materialnih stroškov 

objekta. Nabava knjižnega gradiva po strokovnih merilih in doseganje letnega prirasta 

knjižničnega gradiva. 

Občina Radenci sofinancira dejavnost knjižnice v višini ustanoviteljskega deleža (25,06%) od 

skupno dogovorjenih osnov posredovanega čistopisa finančnega načrta javnega zavoda 

Knjižnica Gornja Radgona.  Financiranje obsega sredstva za plače, materialne stroške 

delovanja zavoda (sredstva za objekt in splošne stroške), sredstva za nabavo knjižnega gradiva 

in periodike. Sredstva se nakazujejo zavodu v skladu s letno pogodbo na podlagi izstavljenih 

zahtevkov do višine vrednosti proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Pogodba. 

04139 Knjižnica Radenci (del.knjižnice G.Radgona) 18.890 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radenci bo zagotavlja sredstva za delovanje krajevne knjižnice Radenci v celoti in sicer 

neposredno zavodu za stroške dela, publikacij, drobnega materiala ter za kritje predstav. 

Knjižnica Radenci se nahaja v objektu Poslovne stavbe Občine Radenci, na naslovu Radgonska 

cesta 9g, 9252 Radenci. 

Stroški delovanja krajevne knjižnice so bili v začetku delovanja sofinancirani iz projekta Center 

medgeneracijskega druženja s Krajevno knjižnico. Projekt sofinancira RS in Evropski kmetijski 

sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Sredstva so predvidena v skladu s finančnim načrtom zavoda za tekoče leto. 

18039003 Ljubiteljska kultura 3.250 € 

Opis podprograma 

Lokalne skupnosti zagotavljajo prostorske pogoje za delovanje društev, skupin in 

posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske kulturne program ter sredstva za njihove programe, ki 

so lokalnega pomena (Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 

Ur. list RS, št. 29/10) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne 

dejavnosti, Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Radenci. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohranjanje javnega izročila in ljudske kulture. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Izvedba prireditev v skladu s programom dela Javnega sklada za kulturo 
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04146 OI JSKD G. Radgona 3.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje dejavnosti OI JSKD OE Gornja Radgona  zajema sofinanciranje območnih in 

regijskih srečanj, revij in tekmovanj skupin in društev s področja ljubiteljske kulturne 

dejavnosti ter sofinanciranje srečanj in revij predšolske in osnovnošolske mladine.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Pogodba. 

1804 Podpora posebnim skupinam 80.000 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje programov posebnih skupin. Osnova za dodelitev 

sredstev je javni razpis. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročno zagotavljanje delovanja posebnih skupin. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba razpisa 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 80.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje programov drugih posebnih skupin (društva 

in druge neprofitne organizacije, na primer: veteranske organizacije, verske skupnosti, 

generacijske skupine, društva, ki delujejo na področju mladih, starejših ipd. ter druge posebne 

skupine). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma 

oziroma programov zajetih društev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

04150 DRUGA DRUŠTVA 80.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radenci bo tudi v tekočem letu sofinancirala dejavnost društev. Po spremembi 

pravilnikov bodo sredstva razdeljena na osnovi razpisa. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Javni razpis. 

 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 113.300 € 

Opis glavnega programa 

Občina Radenci ima  razvito delovanje na področju športa. Javni interes v športu se uresničuje 
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preko delovanja športnih društev. Sredstva so namenjena za spodbujanje rekreativnega in 

kakovostnega športa. Vsebine, ki se sofinancirajo, se določijo z letnim načrtom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so doseči vključitev čim več občanov v programe športa in jih spodbuditi, da 

aktivno preživljajo prosti čas. V okviru sredstev pa je cilj tudi izobraziti in usposobiti strokovne 

kadre na področju športa. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilj je doseganje čim boljših rezultatov ekip kakovostnega športa in čim večje 

število vključenih občanov v programe aktivne vadbe. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 Programi športa 

18059001 Programi športa 113.300 € 

Opis podprograma 

Na področju športa se financirajo programi športa v skladu z letnim programom športa, ki ga 

bo posebej sprejel občinski svet. V proračunu je predvideno so financiranje izvajanje 

programov športa, sredstva za vzdrževanje športnih objektov in površin ter za investicijska 

vlaganja v športne objekte in površine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu, Nacionalni program športa,  Pravilnik za vrednotenje športnih programov v 

Občini Radenci. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilj je doseganje čim boljših rezultatov ekip kakovostnega športa in čim večje 

število vključenih občanov v programe aktivne vadbe. Zagotoviti čim boljšo opremljeno športno 

infrastrukturo in izobraziti strokovne kadre v društvih. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Povečati število vključenih v programe športa in preučiti možnosti izvedbe novih programov. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalci so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem. Kazalec je število 

vključenih v programe športa. 

04456 ŠC Ivanke Serec - vzdrževanje in upravljanje 22.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po ukinitvi Zavoda za turizem in šport Radenci Občina sama upravlja športne kapacitete. 

Stroški, ki so planirani, so namenjeni za pokrivanje  stroškov tekočega  vzdrževanja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Izkušnje iz preteklih let. 

04457 Špor.dvorana Radenci- vzdrževanje in upravljanje 19.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po ukinitvi Zavoda za turizem in šport Radenci Občina sama upravlja športne kapacitete. 

Stroški, ki so planirani, so namenjeni za pokrivanje  stroškov tekočega  vzdrževanja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Stroški preteklih let. 
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04458 Oprema za vzdrževanje športnih objektov 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po ukinitvi Zavoda za turizem in šport Radenci Občina sama upravlja športne kapacitete. 

Stroški, ki so planirani, so namenjeni za  nabavo opreme za vzdrževanje objektov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB100-20-0022 

04459 Vzdrž.špor.obj.in površin namenjenih brezplačni javni uporabi 5.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po ukinitvi Zavoda za turizem in šport Radenci Občina sama upravlja športne kapacitete. 

Stroški, ki so planirani, so namenjeni za pokrivanje  stroškov tekočega  vzdrževanja. Gre za 

urejanje pohodnih poti (Atilova pot, Pot ob Muri, Trim steza) in igrišča v parku. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena. 

04512 REVITALIZACIJA DEGRADIRANEGA ŠPORTNEGA OBJEKTA (ŠC IS) 60.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radenci je v letu 2020 na Fundacijo za šport prijavila projekt izgradnje atletske steze 

in gradnjo malega nogometnega igrišča na ŠC Ivanke Serec. Obnova bo trajala dve leti, zato 

tudi v tekočem letu predvidevamo del stroškov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB100-20-0013 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena stroškov. 

19 IZOBRAŽEVANJE  1.296.242 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, 

osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, 

osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega 

strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja z vsemi spremembami, Zakon o 

osnovni šoli z vsemi spremembami), Zakon o vrtcih Zakon o vrtcih z vsemi spremembami, 

Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo). 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je: 

- doseči čim višjo vključenost otrok v vrtce in s tem zagotoviti vsem otrokom enake možnosti 

v procesu vzgoje in izobraževanja, omogočati otrokom vzpostaviti odgovoren odnos do okolja, 

razvoj inovativnosti, 

- zagotoviti zdrave pogoje dela v osnovni šoli, pomagati in omogočati otrokom vzpostaviti 

odgovoren odnos do okolja, omogočiti razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti in samozavesti na 

vseh področjih dela vsaj skozi izvajanje projektov; 

- zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje programa v predšolski vzgoji, osnovnem in 

glasbenem izobraževanju ter stimuliranje izjemno nadarjenih učencev; 

- izvedba nujno potrebnih investicijsko vzdrževalnih del v ter nabave opreme enotah vrtca in 

šole. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

1906 Pomoči šolajoči 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 895.668 € 

Opis glavnega programa 

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega sredstva za financiranje predšolske vzgojno 

varstvene in izobraževalne dejavnosti otrok v vrtcih od dopolnjenega enajstega meseca starosti 

do vstopa v osnovno  šolo ter sofinanciranje drugih programov in projektov za predšolsko 

populacijo otrok. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje kakovostne predšolske vzgoje, ki zagotavlja 

vsem otrokom enake pogoje za vstop v življenje. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Racionalizirati stroške, ki so osnova za pripravo ekonomske cene. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 Vrtci 

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 

19029001 Vrtci 888.889 € 

Opis podprograma 

Občina Radenci je ustanoviteljica Vrtca Radenski mehurčki Radenci, ki ima dve enoti; v 

Radencih in na Kapeli. Glede na to, da predšolska vzgoja ni obvezna in da lahko starši svoje 

otroke vpišejo v katerikoli vrtec je občina dolžna pokrivati tudi razliko med plačili staršev in 

veljavno ceno programa za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v Občini Radenci in 

obiskujejo vrtce izven matične občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vrtcih z vsemi spremembami, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Odlok o 

ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Radenci, Pravilnik o metodologiji za 

oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih za 

opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih 

pogojih za prostor in opremo vrtca. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti 

potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti 

in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam. Kazalec na podlagi katerega se bo 

merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih 

ciljev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

V tekočem letu zagotoviti sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih skladno s predpisanimi 

normativi in standardi.  

04165 Vrtec Radenci 763.889 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje proračunskih uporabnikov Vrtec Radenci "Radenski mehurčki". 

V okviru tega programa ohranjamo in zagotavljamo optimalne možnosti za vključitev čim 

večjega števila otrok v vrtec. 

Največji delež sredstev je namenjen plačilu dela ekonomske cele v skladu z odločbami CSD 
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namesto staršev. Ostala sredstva so namenjena za delovanje vrtca (mat.stroški, plače, drugi 

stroški dela, inv.transferi) v skladu s sprejetim finančnim načrtom in veljavno sistemizacijo.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Osnova za izračun so ekonomske cene, ki veljajo v posameznih vrtcih (določene s strani 

ustanoviteljic). Plačilo je zakonsko določeno in se plačuje od navedenih cen (zmanjšano za 

strošek prehrane ob odsotnosti otrok) za vključene otroke. Razliko do polne cene krije občina 

po plačilu prispevka staršev. Plačila za starše so določena s strani Centra za socialno delo 

Gornja Radgona v skladu Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 

04168 Vrtci izven Občine Radenci 69.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Starši v skladu z Zakonom o vrtcih lahko vpišejo otroka v katerikoli vrtec v Sloveniji. Občina je 

dolžna za takšnega otroka, ki ima najmanj z enim staršem stalno prebivališče na območju 

občine Radenci, plačati v istih zakonskih okvirih kot za otroke, ki so vključeni v domači vrtec. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocenjeno število vključenih otrok za katere bo potrebno plačati razliko do polne ekonomske 

cene. Osnova za izračun so ekonomske cene, ki veljajo v posameznih vrtcih (določene s strani 

ustanoviteljic). Plačilo je zakonsko določeno in se plačuje od navedenih cen (zmanjšano za 

strošek prehrane ob odsotnosti otrok) za vključene otroke. Razliko do polne cene krije občina 

po plačilu prispevka staršev. Plačila za starše so določena s strani Centra za socialno delo 

Gornja Radgona v skladu Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 

04365 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev(del 411921)

 46.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z navodili pristojnega ministrstva in Zakonom o vrtcih mora občina posebej prikazati 

stroške, ki jih ima, ker staršem omogoči nižje plačilo oskrbnine v vrtcu zaradi dodatnih znižanj 

plačilnih razredov v skladu s pravilnikom, ki ga vsaka občina samostojno sprejme. Občina 

Radenci ima sprejet pravilnik s katerim je staršem omogočeno, da se jim plačilo dodatno zniža 

za 2 plačilna razreda zaradi reševanja stanovanjskega problema, vendar samo staršem, katerih 

otroci obiskujejo vrtec v Občini Radenci. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ekonomska cena, število otrok. 

04367 Vzdrž.predšolskih zavodov- intervencijsko 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Radenci zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje javnih zavodih v proračunu na 

način, da prevzema vodenje projekta. S tem razbremenimo vodstva JZ, da se ukvarjajo z 

javnimi naročili in vodenji investicij, organizacijo in koordinacijo. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena. 

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 6.779 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega druge oblike varstva otrok in vzgoje otrok. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

04170 Vzgoja v času bolezni 700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Otrokom, ki imajo stalno prebivališče v naši občini in so na zdravljenju v bolnišnicah, so jim v 

bolnišnici dolžni nuditi dodatno nego in vzgojno-izobraževalno dejavnost. Za plačilo tega dela 

je namenjena postavka Vzgoja v času bolezni. 

04172 Dod.pomoč otrokom s poseb.potrebami(spec.pedag.,spremljev.) 6.079 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov pomoči otrokom s posebnimi potrebami, ki imajo 

odločbo o usmeritvi iz katere izhaja, da potrebujejo pomoč specialistov (pr. specialnih 

pedagogov, defektologov, spremljevalcev,..). 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena iz preteklih let. 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 324.574 € 

Opis glavnega programa 

Programsko področje izobraževanja obsega sistem vzgoje in izobraževanja na ravni 

osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja. Z Zakonom o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni 

zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraževanja: plač z davki 

in prispevki, regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi, materialni stroški, 

vezani na uporabo prostora in opreme, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in 

nabava opreme,- investicije: v osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje 

odraslih, prevoz učencev in varstvo vozačev ter - druge dodatne dejavnosti osnovne šole in 

drugi stroški. 

Zakon o izobraževanju odraslih nalaga občinam tudi sofinanciranje programov izobraževanja 

odraslih. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji programa so povezani s cilji osnovne šole, da se učencem poda temeljno znanje 

in jih pripravi na nadaljnje šolanje, ter usposobi za poklicno in osebno življenje. Učenci se v 

procesu izobraževanja na drugi stopnji, to je v osnovni šoli, naučijo razumevati osnovne zakone 

o naravi, družbi in človeku. Razvijajo govorno kulturo, radovednost, potrebo po stalnem učenju, 

prijateljskih stikih z vrstniki in odraslimi. Šola jih spodbuja pri razvijanju interesov in 

sposobnosti ter oblikuje njihove navade. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji izobraževanja so doseganje čim boljših rezultatov na vseh področjih osnovnošolskega 

izobraževanja. Dosežene cilje lahko merimo z izvedenimi projekti učencev osnovne šole in 

doseženim splošnim uspehom učencev ob koncu leta 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 Osnovno šolstvo 
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19039002 Glasbeno šolstvo 

19039001 Osnovno šolstvo 287.172 € 

Opis podprograma 

Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci,  Osnovna šola Kapela, Osnovna šola dr. Janka 

Šlebingerja Gornja Radgona -  

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. Naša občina izvršuje to določilo s 

sofinanciranjem dodatnih programov in opreme. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih, Zakon o osnovni 

šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o normativih in standardih za 

izvajanje programa osnovne šole, Bela knjiga. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja je zagotavljanje ustreznega standarda objektov in 

potrebne opreme za izvajanje programov, omogočanje izvajanje programov in projektov, ki so 

vezane na okolje, iniciativnost in ustvarjalnost otrok. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov, vzdrževanje 

prostora in posodabljanje opreme na osnovnih šolah, kritje stroškov dodatnega programa v 

šolah in tem večji nivo znanja učencev, število učencev, ki so dobili dodatna znanja, obnovljene 

in vzdrževane površine 

04175 Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci 102.315 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07, 

36/08) določa, da se za osnovnošolsko dejavnost iz sredstev lokalne skupnosti v skladu z 

normativi in standardi zagotavlja pokrivanje materialnih stroškov, razen tistih, ki jih pokriva 

državni proračun (81. člen), sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom 

zakona o osnovni šoli, razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih 

dnevih, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, sredstva za dodatne 

dejavnosti osnovne šole in sredstva za investicije. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Poslovni in finančni načrt šole. 

04176 Osnovna šola Kapela 135.039 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07, 

36/08) določa, da se za osnovnošolsko dejavnost iz sredstev lokalne skupnosti v skladu z 

normativi in standardi zagotavlja pokrivanje materialnih stroškov, razen tistih, ki jih pokriva 

državni proračun (81. člen), sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom 

zakona o osnovni šoli, razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih 

dnevih, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, sredstva za dodatne 

dejavnosti osnovne šole in sredstva za investicije. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Poslovni in finančni načrt šole. 

04177 OŠ G. Radgona, podružnica Dr. Janko Šlebinger 3.922 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za kritje materialnih stroškov objekta v OŠ G. Radgona za dejavnost podružnične šole 

dr. Janka Šlebingerja zagotavlja občina v deležu 25,06%. Osnova sofinanciranja je predhodno 

dogovorjena med občino Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici ter Osnovno 

šolo Gornja Radgona. Na podlagi podatkov Osnovne šole Gornja Radgona je za dejavnost 

podružnične šole namenjeno 889 m2 površin. 

 

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. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Plačilo stroška objekta za navedeni obseg površin je v skladu s finančnim načrtom zavoda. 

04188 Vzdrž.osnovnošolskih zavodov-intervencijsko 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po ukinitvi Zavoda za turizem in šport Radenci Občina sama upravlja športne kapacitete. 

Stroški, ki so planirani, so namenjeni za pokrivanje  stroškov tekočega  vzdrževanja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena. 

04863 Aktivnosti za predšol.in šol.mladino ter obdaritev 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotovljena so sredstva za nabavo daril za novoletno obdaritev otrok v šolah, vrtcih in za 

zunanje obiskovalce prireditve v času pred Božičem ter za prireditve, ki sovpadajo s prazniki 

in sredstva za lutkovni abonma, sredstva za Miklavževanje, sredstva za aktivnosti zadnjega 

šolskega dne v mesecu decembru ("jelkovanje" in Dan za ples). 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena iz preteklih let 

04900 ENERGETSKA SANACIJA STAVB 15.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po zaključeni energetski sanaciji večnamenske športne dvorane v Radencih bo občina 

naslednjih 15 let plačevala stroške energetskega pogodbeništva. Stroški bi naj bili enaki višini 

prihrankov pri stroških energije. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Pogodba. 

04931 Osnovna šola IV Murska Sobota 296 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pokrivanje deleža materialnih stroškov, ki se delijo po številu otrok, 

ki obiskujejo omenjeno šolo. Občina Radenci ima trenutno v tej šoli enega otroka. 

19039002 Glasbeno šolstvo 37.402 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sofinanciranje izvajanja programov osnovnega glasbenega izobraževanja 

– orkestrskih instrumentov (godala, pihala, trobila, tolkala) ter -drugih instrumentov 

(instrumenti s tipkami, brenkala, pihala, ljudska glasbila ter petje), -nauk o glasbi, solfeggio in 

glasbena pripravnica. Podprogram vključuje tudi izvajanje programov zborov, komornih in 

pihalnih orkestrov . 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Drugi sistemski zakoni in izvršilni 

predpisi na področju izobraževanja, Odloki o ustanovitvi glasbenih šol ter pogodbe o 

sofinanciranju glasbenih šol 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohraniti in vzdrževati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti 

učence in število učencev, ki zaključijo osnovno glasbeno izobraževanje 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Občina Radenci bo v skladu z dogovorom z drugimi občinami soustanoviteljicami Glasbene šole 

Gornja Radgona sofinancirala sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, izdatke za blago 

in storitve ter investicijski transfer javnim zavodom v skladu s finančnim načrtom. 

04190 Glasbena šola Gornja Radgona 29.001 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbene šole Gornja 

Radgona (Ur.l. RS, št. 63/98) smo kot soustanoviteljica za opravljanje dejavnosti dolžni 

zagotavljati 25,06% delež stroškov (82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja).  

Občina Radenci bo sofinancirala sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, izdatke za blago 

in storitve in del investicij - nakup glasbil. 

Občine soustanoviteljice zagotavljajo  sredstva za kritje stroškov za prevoz in prehrano 

zaposlenih, za materialne stroške objekta, za druge odhodke (varstvo pri delu, revizija, zdr. 

pregledi, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) in nastope , najemnina in nabava 

osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Sredstva se zagotavljajo na podlagi podatkov  v finančnem načrtu zavoda. Letni program dela. 

04191 Glasbena šola Murska Sobota 169 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tekočem letu bo Občina Radenci sofinancirala strošek izobraževanja otrok iz naše občine v 

glasbeni šoli v Murski Soboti. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Pogodba. 

04194 Glasbena šola Maestro 8.232 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tekočem letu bo Občina Radenci sofinancirala strošek izobraževanje naših otrok na zasebni 

glasbeni šoli Maestro. Šola je vpisana v razvid glasbenih šol pri MŠŠ. 

 

Občina v skladu z zakonodajo krije Zasebni Glasbeni šoli Maestro del stroškov za zaposlene 

(stroške prevoza in stroške regresa za prehrano) za izvajanje javno veljavnega programa:  

individualni program: flavta, klarinet, kljunasta flavta, trobenta, rog, bariton, violina, klavir, 

harmonika, diatonična harmonika, petje, tolkala, kitara ter skupinski pouk: glasbena 

pripravnica ter materialne stroške objekta; ne krije pa nadstandardnega programa ter stroškov 

za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Sredstva se zagotavljajo na podlagi podatkov  v finančnem načrtu zavoda. Pogodba. 

1906 Pomoči šolajočim 76.000 € 

Opis glavnega programa 

Občina Radenci na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(ZOFVI), Zakona o osnovni šoli in Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami skrbi za 

kritje prevozov osnovnošolskih otrok iz občine Radenci. Občina zagotavlja kritje avtobusnih 

prevozov šolskih otrok v šolskem okolišu OŠ Kapela, vseh prvošolcev obeh osnovnih šol v občini  

in tudi prevoze otrok s posebnimi potrebami v podružnično šolo OŠ dr. Janka Šlebingerja v 

Gornji Radgoni. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole bolj oddaljeni in za katere pristojni 

organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Prizadevali si bomo 

zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih 

prevozov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V okviru tega programa bo glavni cilj zagotovitev sredstev za prevoz otrok v osnovne šole in 

zavode za osnovnošolsko izobraževanje s prilagojenim programom 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 

19069003 Štipendije 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 75.000 € 

Opis podprograma 

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.  
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli ter ustrezne 

pogodbe o financiranju šolskih prevozov 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v šolo, za katere pristojni organ ugotovi, da je 

na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost, zagotavljali bomo organizirane šolske 

prevoze za učence OŠ Kapela, pokrivali bomo stroške prevozov prvošolcev, ne glede na 

oddaljenost.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Varna pot v šolo; število učencev, ki so upravičeni do pomoči 

04200 Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok 75.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Šolski prevozi in pokrivanje prevoznih stroškov se izvaja v skladu s 56. členom Zakona o 

osnovni šoli, po katerem ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo 

prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. V skladu z navedenim členom 

ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča 

od osnovne šole v 1. razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem 

prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Učenec, ki obiskuje osnovno 

šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov, ki bi mu 

pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva. Otroci s 

posebnimi potrebami imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega 

prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Postavka obsega letni pogodbeni strošek izvedbe prevozov otrok, ki obiskujejo OŠ Kapela. 

Nadalje je vključeno kritje stroškov prevoza za 4 učence v OŠ s prilagojenim programom 

G.Radgona, prevoz za dva otroka v šolo s prilagojenim programom v Maribor ter prevozi 

prvošolcev v OŠ Kapela in OŠ Kajetana Koviča Radenci.  

19069003 Štipendije 1.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram namenja sredstva za štipendiranje dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v 

Občini Radenci. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je ohraniti nivo možnosti izvajanja programa. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

04201 Štipendije in članarine štipendijskim fundacijam 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena Fundaciji dr. Antona Trstenjaka, ki ob svoji dejavnosti razpisuje tudi 

štipendije. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Razpis. 
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20 SOCIALNO VARSTVO 319.130 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Delo in pristojnosti Občine Radenci na področju socialnega varstva zajema izvajanje nalog, ki 

izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu; in sicer:  

- varstva otrok in družine; 

- izvajanje programov socialnega varstva: družbeno koristno delo, dodatni programi centra za 

socialno delo, socialno varstvo invalidov, starih, materialno ogroženih, zasvojenih ter drugih 

ranljivih skupin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – 

popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 

15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), Stanovanjski zakon, 

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), Zakon o Rdečem križu 

Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10), Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zmanjšanje tveganja revščine in povečanje socialne vključenosti socialno ogroženih in ranljivih 

skupin prebivalstva, izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in 

dosegljivosti storitve in programov, Izboljšanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik 

pomoči preko povečanja učinkovitosti upravljanja in vodenja izvajalskih organizacij, povečanje 

njihove avtonomije ter upravljanj s kakovostjo in zagotavljanja večjega vpliva uporabnikov in 

predstavnikov uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2002 Varstvo otrok in družine 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

2002 Varstvo otrok in družine 24.500 € 

Opis glavnega programa 

Občina Radenci v okviru programa Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva zagotavlja 

sredstva za financiranje storitev, ki zagotavljajo strokovne podlage in pogoje za kvalitetno 

izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje potrebnih strokovnih podlag ter aktivnosti 

obveščanja, informiranja in promocije za kvalitetne in dostopne socialno varstvene programe, 

storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavna izvedbena cilja sta zagotavljanje strokovnih podlag za razvoj in širitev dopolnilnih 

socialno varstvenih programov in za kvalitetno izvedbo storitev javne službe. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 24.500 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema enkratni denarni prispevek staršem novorojenčkov, s katerim se družini 

oz. novorojencu zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje dela stroškov, ki nastanejo ob 

rojstvu otroka. Enkratna pomoč znaša 600 EUR. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči v občini Radenci. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj programa je izplačati denarno pomoč ob rojstvu otroka, da se družini pomaga 

pri zagotovitvi osnovnih materialnih pogojev ob začetku življenja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Cilj izvedbe je izplačilo denarne pomoči vsem staršem, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 

pravilniku, predvideno za do 40 otrok. Kazalnik je število izplačanih denarnih pomoči. 

04811 Darilo občine ob rojstvu otroka 24.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina namenja sredstva za darilo staršem ob rojstvu otroka in ga v skladu s Pravilnikom o 

dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Radenci lahko prejmejo starši, ki imajo skupaj z 

novorojenim otrokom stalno prebivališče v naši občini. Starši, ki oddajo vlogo, prejmejo 

čestitko ob rojstvu otroka, denarno pomoč v višini 600,00 EUR in knjigo. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena. 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 294.630 € 

Opis glavnega programa 

Področje socialnega varstva ureja Zakon o socialnem varstvu (Zakon o socialnem varstvu 

(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – 

ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 

– ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19). Socialno varstvene storitve so namenjene preprečevanju 

socialnih stisk in težav (socialna preventiva), obsegajo aktivnosti in pomoč za samopomoč 

posamezniku, družini in skupinam prebivalstva. 

 

97. člen Zakona o socialnem varstvu določa, da se socialnovarstvena dejavnost financira iz 

proračuna republike in občine. 99. člen določa, da se iz proračuna občine 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; pomoč pri uporabi stanovanja (subvencionirana najemnina); stroški storitev v zavodih 

za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila; 

razvojni in dopolnilni 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. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izvajanje programa socialnega varstva za območje občine Radenci, ki vključuje: 

- zmanjšanje tveganja revščine in povečanje socialne vključenosti socialno ogroženih in 

ranljivih skupin prebivalstva; 

- izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitve 

in programov; 

- izboljšanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči preko povečanja 

učinkovitosti upravljanja in 

- vodenja izvajalskih organizacij, povečanje njihove avtonomije ter upravljanja s kakovostjo in 

zagotavljanja večjega vpliva uporabnikov in predstavnikov uporabnikov na načrtovanje in 

izvajanje storitev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji so zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem 

zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinskega 

pomočnika, pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih 

zavodih) ter za sofinanciranje pomembnih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov 
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(npr. varne hiše). 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049001 Centri za socialno delo 

20049002 Socialno varstvo invalidov 

20049003 Socialno varstvo starih 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 

20049005 Socialno varstvo zasvojenih 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

20049003 Socialno varstvo starih 245.000 € 

Opis podprograma 

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški 

storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oz. drug zavezanec delno ali v celoti 

oproščen plačila (institucionalno  varstvo); pomoč družini na domu, pomoč na daljavo, razvojni 

in dopolnilni programi, pomembni za občino (omenjene programe določi občina sama) in 

sodelovanje z nevladnimi organizacijami. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o namestitvi oseb v domove ostarelih in ostale zavode institucionalnega varstva, 

Zakon o socialnem varstvu in podrejeni predpisi ter Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji:  uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega 

vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov. Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje 

zastavljenih ciljev je število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih. Sprememba 

zakonodaje glede obveznosti plačevanja lokalnih skupnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Plačilo domske oskrbe in drugih oblik vsem oskrbovancem, ki so do tega plačila upravičeni. 

04205 Oskrbnine v socialnih zavodih 220.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na področju socialnega varstva starejših financiramo dva programa in sicer Pomoč na domu, 

ki jo v skladu z Odlokom o izvajanju javne službe v Občini Radenci izvaja koncesionar in sicer 

podjetje Domania, družba za storitve na domu, 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. Pred izdajo soglasja za doplačevanje 

oskrbe v domu dobi občina 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 zapuščinska masa obstaja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Število oskrbovancev, cena domske oskrbe. 

04206 Pomoč na domu 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na področju socialnega varstva starejših financiramo dva programa in sicer Pomoč na domu, 

ki jo v skladu z Odlokom o izvajanju javne službe v Občini Radenci izvaja koncesionar 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 
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oskrbo.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Število prejemnikov pomoči, cena. 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 24.500 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za pomoč v času materialne ogroženosti 

občanov. Sredstva se namenjajo za enkratne denarne pomoči, za subvencijo najemnin 

stanovanj, plačilo stroškov pogreba za osebe, ko ni naročnika pogreba. 

 

Vse to je namenjeno kot pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam pri 

zmanjševanju socialne izključenosti in revščine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Pravilnik o dodeljevanju  denarnih 

pomoči v Občini Radenci. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Pomoč posameznikom ali družinam pri premagovanju trenutne materialne ogroženosti in 

socialne izključenosti. Kazalniki so število prejemnikov socialne pomoči, število prejemnikov 

subvencij najemnine stanovanja, število pokopov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Dodeljevanje sredstev socialno ogroženih na podlagi izdanih odločb, subvencioniranje stanarin 

materialno ogroženim osebam, na podlagi izdanih odločb za dobo enega leta, ter plačilo 

pokopov umrlih brez dedičev. Kazalniki so število prejemnikov socialne pomoči, število 

prejemnikov subvencij najemnine stanovanja, število pokopov. 

04210 Denarne pomoči 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru socialnega varstva materialno ogroženih omogoča občina posameznikom in družinam 

pridobiti enkratno denarno pomoč v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju denarnih pomoči v 

Občini Radenci.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena iz preteklih let. 

04211 Pogrebni stroški 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti je občina dolžna poravnati 

stroške pokopa za pokojne občane, katerih stalno prebivališče je bilo v naši občini, če le-ti 

nimajo dedičev ali če dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Prav tako je v skladu z 

navedenim členom občina dolžna poravnati stroške pokopa za osebe, za katere ni mogoče 

ugotoviti stalnega prebivališča v primeru, da osebe umrejo na območju občine. 

 

Plačilo osnovnega pogreba se izvaja po določilih tretjega odstavka 16. člena Zakona o pogrebni 

in pokopališki dejavnosti (Ur. list RS 62/16) in ne sme presegati višine posebne oblike izredne 

denarne socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne oblike izredne 

denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana, kot ju določa zakon, ki ureja socialno 

varstvene prejemke. Izvajalec pogrebne dejavnosti mora zagotavljati minimalni pogreb v 

skladu s prejšnjim stavkom. Pogrebnina trenutno znaša 804,36 EUR. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena iz preteklih let. 

04212 Subvencije najemnin 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za subvencioniranje tržnih in neprofitnih najemnin. 

Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem 

najemnem stanovanju do višine neprofitne najemnine ali najemniki bivalnih enot, namenjenih 

začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, najemniki tržnega 

stanovanja, če izpolnjujejo pogoje 121.a člena Stanovanjskega zakona in hišniki, ki prebivajo 

v hišniških stanovanjih na podlagi ustreznega akta in glede hišniških opravil izpolnjujejo pogoje 

iz prvega odstavka 40. člena Stanovanjskega zakona. 

Na podlagi sedmega odstavka 6. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev od 1. 

1. 2012 dalje, centri za socialno delo, odločajo o pravicah in plačilu subvencij najemnine 

neprofitnega najemnega stanovanj, namenskega najemnega stanovanja, bivalne enote, 

tržnega najemnega in hišniškega stanovanja po zakonu, ki ureja stanovanjska razmerja. 

Višina subvencije je različna za neprofitne najemnine, tržne najemnine in za najemnine v 

hišniškem stanovanju. Kot primer navajamo, da občina Radenci največ subvencionira 

neprofitne najemnine, ki lahko znaša največ 80% neprofitne najemnine. Najemnik plača 

znižano najemnino, subvencionirani del pa se nakaže neposredno lastniku stanovanja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Predviden obseg sredstev porabe je določen na podlagi predvidene ocene vključenih ter 

realizacije iz letošnjega leta. 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 25.130 € 

Opis podprograma 

Pri Socialnem varstvu drugih ranljivih skupin sofinancira Občina Radenci delovanje Območnega 

združenja RK Gornja Radgona (za plače, za pokrivanje materialnih stroškov) ter financiranje 

aktivnosti v tednu starejših občanov. 

Humanitarna društva in zavodi bodo sofinancirani na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje 

izvajanja socialnih programov. 

Varstvenodelovnemu centru Gornja Radgona sofinanciramo celodnevno bivanje - 

institucionalno varstvo za enega občana iz naše občine (s posebnimi potrebami). 

S sofinanciranjem Varne hiše Pomurja omogočamo delovanje ustanove za namene oseb, ki se 

k njim zatečejo in pri njih poiščejo začasno zatočišče, bivališče ter prvo pomoč glede reševanja 

družinske oz. socialne problematike. 

Zagovarjamo stališče, da občine sofinancirajo delovanje varnih hiš na svojem območju ne glede 

na to, kam se zatečejo njihove občanke in občani v primeru, ko je to potrebno. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o društvih (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 

64/11), Zakon o Rdečem križu Slovenije. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so: izboljšati kakovost življenje ranljivih ljudi, ter spodbujati in sofinancirati 

izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje soc. stisk in težav oz. reševanje 

socialnih potreb posameznikov in preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za 

izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Zagotavljati sredstva za pomoč socialno šibkim. 
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04215 Rdeči križ 14.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina sofinancira delež plače zaposlenih in izvajanje drugih programov iz postavke Rdeči križ. 

Sama organizacija Rdečega križa ima status posebnega pomena, zato je v proračunu 

opredeljena posebej in ne v sklopu humanitarnih društev. Skozi vse leto izvaja aktivnosti 

pomoči ter dejavnosti preventivnega, predvsem pa humanitarnega pomena.  

  

V skladu z zakonom se zagotavljajo sredstva za delovanje, najem in obratovalne stroške 

objekta OZ RK Gornja Radgona v obsegu, ki so ga enotno dogovorile vse občine na nivoju UE 

Gornja Radgona. Delovanje OZRK Gornja Radgona financiramo občine po že ustaljenem ključu.  

Specifične programe za posamezno občino pa financira vsaka občina posebej v skladu z 

dogovorom z OZ RK. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Enotno dogovorjeni sistem financiranja z vsemi štirimi občinami na nivoju upravne enote 

Gornja Radgona. Višina sofinanciranja je predvidena v skladu s finančnim načrtom OZ RK 

Gornja Radgona. 

04819 Varna hiša Pomurja - sofinanciranje 2.172 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Varne hiše Pomurja (Ljutomer, Murska Sobota) so namenjene ženam, materam in otrokom 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 lahko sofinancira dejavnost varnih hiš na podlagi ključa delitve 

stroškov določenega območja ali v okviru svojih zmožnosti, glede na število uporabnikov 

storitev iz lastne občine.   

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Pogodba o sofinanciranju dejavnosti. 

04864 VITICA Zavod za pomoč družini na domu 4.830 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zavod za pomoč družini na domu Vitica je dnevni center za duševno zdravje in zagotavlja 

uporabnikom trajno podporo v procesu psihosocialne rehabilitacije, ki poteka v okviru 

individualne obravnave.   

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Pogodba o sofinanciranju dejavnosti. 

04865 MATERINSKI DOM 1.028 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. 

 

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. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Pogodba o sofinanciranju dejavnosti. 

04866 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše MARIBOR 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor je javni zavod, ki deluje na področju 

vzgoje in izobraževanja. Izvaja javno službo v okviru katere opravlja posamezne terapevtske, 

preventivne in vzgojno-izobraževalne naloge, ki so potrebne za celovito izvajanje dejavnosti 

vzgoje in izobraževanja.  

V okviru te postavke občina sofinancira svetovanje in nudi pomoč otrokom, staršem, učiteljem 

ter strokovnim delavcem pri izvajanju osnovno šolskega rednega programa, ki ga izvaja 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v Mariboru. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Pogodba. 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 392.924 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Zajema odplačilo 

obveznosti iz naslova zadolževanja in sicer odplačila obresti in glavnic najetih kreditov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in 

cenovno ugodnih virov financiranja 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 – Servisiranje javnega dolga 

2201 Servisiranje javnega dolga 392.924 € 

Opis glavnega programa 

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranje 

izvrševanje občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z 

javnim dolgom 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Servisiranje javnega dolga zagotavlja sredstva, ki so povezana s stroški ob novem zadolževanju 

in letnimi stroški vodenja obstoječega zadolževanja 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Odplačilo letnih obveznosti po anuitetnih načrtih za najete kredite v preteklih letih 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 392.924 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna 

(odplačilo obresti od dolgoročnih in kratkoročnih kreditov). 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj podprograma je poplačilo obresti in glavnic dolgoročnih kreditov na podlagi amortizacijskih 

načrtov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je pravočasno odplačilo obveznosti za najete kredite v skladu 

s prejetimi računi in veljavni plačilnimi roki. 

04220 Obresti od kreditov 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za plačilo obresti od najetih dolgoročnih 

kreditov v skladu z amortizacijskim načrtom kredita in sklenjenimi kreditnimi pogodbami.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Amortizacijski načrti  

04223 Odplačilo kreditov bankam 372.924 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki Odplačilo kreditov bankam so sredstva za odplačila glavnic dolgoročnih 

kreditov, ki zapadejo v plačilo v letu 2021 (že najeti krediti). 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Višina sredstev je opredeljena na podlagi amortizacijskih (odplačilnih) načrtov po posameznem 

dolgoročnem kreditu 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI  150.000 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč ter za 

finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v 

sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 

Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic 

naravnih nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na porabljena sredstva se 

sprejema odločitev o dodatno potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad. 

Opredeljevanje sredstev splošne proračunske rezervacije v vsakokratnem proračunu pomeni, 

da računamo na to, da bo prišlo do potrebnih odhodkov, ki v veljavnem proračunu niso 

opredeljeni oziroma so opredeljeni v prenizkem znesku in iz tega izhaja potreba po črpanju 

sredstev splošne proračunske rezervacije. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter sredstev za intervencijo v primeru 

naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic nesreč 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

2303 Splošna proračunska rezervacija 



Proračun Občine Radenci za leto 2022 – prva obravnava  

115 

 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 50.000 € 

Opis glavnega programa 

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč vključujejo sredstva za 

odpravo naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan 

veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in 

druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Gre za zakonsko obveznost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da ima na 

razpolago sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, če pride do potreb, opredeljene v 

zakonu. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je zagotoviti pomoč pri odpravi posledic v primeru naravnih in drugih nesreč 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23029001 Rezerva občine 

23029001 Rezerva občine 50.000 € 

Opis podprograma 

Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN), 

- Zakon o javnih financah (ZJF) 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Doseči primerno stalno rezervo 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Zagotovitev obveznega dela v stalno rezervo. 

04225 Oblikovanje prorač.rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic 

naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, 

toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, 

druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske 

rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini 0,5 %. O uporabi 

sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru odloča župan, v drugih primerih uporabe 

sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča 

občinski svet. 

Na proračunski postavki je prikazano oblikovanje proračunskega sklada (konto 409) in ne 

poraba. Proračunski sklad se pri izvrševanju proračuna evidentira tako, da odhodek nastane 

pri oblikovanju rezervnega sklada, pri črpanju sredstev sklada pa se zagotovijo samo evidenčni 

podatki odhodka po dejanski porabi sredstev. . 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Višina sredstev, ki se izločajo v proračunsko rezervo v tekočem letu temelji na porabljenih 

sredstvih v preteklih letih in 49. členu Zakona o javnih financah. 
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2303 Splošna proračunska rezervacija 100.000 € 

Opis glavnega programa 

Sredstva so namenjena za pokrivanje obveznosti, ki jih v proračunu ni bilo mogoče planirati in 

so za potrebe izvajanja dejavnosti nujno potrebne ali pa to narekuje spremenjena zakonodaja. 

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni 

namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je preprečevati možnost nastanka nepredvidenih nalog in pomanjkanja sredstev 

na posameznih proračunskih postavkah s čim doslednejšim planiranje letnih obveznosti na 

proračunskih postavkah. Za navedeno je potrebno tekoče spremljanje predpisov in 

predvidevanje možnih situacij na posameznih področjih. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev sredstev za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena 

sredstva 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 100.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu oz. so 

bile planirane v prenizkem obsegu in so nujne za izpeljavo določenih programov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je preprečevati možnost nastanka nepredvidenih nalog in pomanjkanja sredstev 

na posameznih proračunskih postavkah s čim doslednejšim planiranje letnih obveznosti na 

proračunskih postavkah. Za navedeno je potrebno tekoče spremljanje predpisov in 

predvidevanje možnih situacij na posameznih področjih. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju podprograma. 

04230 Tekoča proračunska rezervacija 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva tekoče proračunske rezervacije so del predvidenih proračunskih prejemkov, ki se 

vnaprej ne razporedijo ampak se zadržijo kot proračunska rezervacija, uporabijo pa se za 

nepredvidene namene in za prerazporeditev na postavke pri katerih se izkaže med letom, da 

niso bile planirane v zadostni višini. 

V skladu z Zakonom o javnih financah sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 

2% prihodkov proračuna. Ta sredstva se lahko uporabljajo za nepredvidene namene ali za 

namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Višina sredstev splošne proračunske rezervacije temelji na 42. členu Zakona o javnih financah, 

ki pravi da se kot taka lahko formirajo sredstva v višini ne več kot 2% prihodkov iz bilance 

prihodkov in odhodkov. 



Proračun Občine Radenci za leto 2022 – prva obravnava  

117 

 

450 REŽIJSKI  OBRAT  1.279.975  €  

08104 OBVEŠČANJE JAVNOSTI 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu režijskega obrata je predvideno tudi obveščanje občanov glede stanja vode, okvar oz. 

motenj oskrbe s pitno vodo in morebitna zaprtja določenih cest zaradi nujnih vzdrževalnih del 

ali odpravi defektov.  

08103 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV V RO 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Režijski obrat skrbi za nekatere površine, ki jih je potrebno urejati, ter vzdržuje objekte v lasti 

občine in nekatere objekte splošnega pomena. 

08100 PLAČE IN DRUGI IZDATKI V RO 321.425 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plače zaposlenim v režijskem obratu, na podlagi sprejetega 

kadrovskega načrta.  

08101 MATERIALNI STROŠKI V RO 91.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri delovanju režijskega obrata bo prihajalo do raznih materialnih stroškov kot so: pisarniški 

material, čistilni material, računalniške storitve, delovne in zaščitne obleke, zdravniški pregledi, 

elektrika, voda in komunalne storitve, stroški telefona, poštnine, izobraževanj zaposlenih. 

Predvideni so tudi morebitni sodni stroški. 

08102 VZDRŽEVANJE VOZIL, MEHANIZACIJE IN OPREME ZA RO 34.350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Režijski obrat za izvajanje svoje dejavnosti uporablja več vozil, razno mehanizacijo in opremo, 

ki pa jo je potrebno redno vzdrževati. V tej postavki so opredeljeni stroški goriv, vzdrževanja 

vozil, popravila, stroški nadomestnih delov in pristojbin za registracijo. 

08105 NAKUP IN NAJEM OPREME ZA RO 108.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za nakup ali najem potrebne opreme v režijskem obratu za opravljanje 

osnovne dejavnosti oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja, javne razsvetljave ter komunalne 

dejavnosti.  

08200 JAVNA RAZSVETLJAVA - VZDRŽEVANJE 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V stroške električne energije za JR so zajeti stroški omrežnine in tokovine za javno razsvetljavo, 

dekorativno razsvetljavo za cerkev v Radencih, cerkev na Kapelskem Vrhu in kapelico v 

Boračevi. Zamenjave potratnih žarnic z varčnimi LED sijalkami, ki se odraža v vedno manjši 

porabi električne energije in posledično nižjih stroških. 

08114 KANAL. OMR. - INV.VZDRŽ. (iz omrežnine) 48.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zbrana sredstva iz najemnine za kanalizacijsko omrežje bo občina v skladu z letnim programom 

namenila za rekonstrukcije dotrajanega kanalizacijskega sistema v občini. Del sredstev pa je 

namenjen tudi za interventno popravilo kanalizacijskega omrežja. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Letni program vzdrževanja javne gospodarske infrastrukture. 

08115 KANALI. OMR. -STR.STORITEV IN MATERIALA 13.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena vsem stroškom materiala in storitev rednega 

vzdrževanja kanalizacijskega omrežja ter stroškom električne energije potrebne za delovanje 

črpališč v okviru te dejavnosti.  

08116 ČISTILNA NAPRAVA - INV. VZDRŽEVANJE (iz omrežnine) 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zbrana sredstva iz naslova omrežnine za čiščenje bo občina v skladu z letnim programom 

namenila za interventna vzdrževalna dela na čistilni napravi. 

08117 ČISTILNA NAPRAVA - NEPOSR.STR.STOR. IN MATERIALA 35.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S postavke Vzdrževanje čistilne naprave se sredstva porabljajo za normalno obratovanje. 

Precejšen delež postavke zavzemajo planirana sredstva za električno energijo. Ob čiščenju 

odpadne vode pa nastaja kar nekaj stroškov tudi zaradi neustrezne odvržene vsebine v fekalno 

kanalizacijo. Velike količine neustrezne vsebine povzročajo zamašitve in druge okvare na 

sistemu poleg tega pa jih je potrebno še predati prevzemnikom ki tovrstne odpadke ustrezno 

zbirajo in jih potem bodisi  odpeljejo na ustrezno deponijo oziroma v predelavo.  

Del sredstev je namenjen plačilu stroškov monitoringa, ki se zakonsko izvaja na ČN mesečno.   

08118 PRAZNJENJE GREZNIC IN MČN 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tukaj so zajeti stroški praznjenja greznic in MČN, ki jih naročijo občani oziroma se izvajajo 

skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine 

Radenci. 

Na drugi strani bodo prikazani prihodki iz tega naslova. 

08153 SANACIJA KANAL.OMREŽ. - KIDRIČEVO NASELJE (iz omrežnine) 95.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi dotrajanosti kanalizacijskega omrežja na območju Kidričevega naselja bomo del zbranih 

sredstev iz naslova omrežnine za odvajanje namenili nujnim vzdrževalnim delom na tem 

območju. 

08106 VODOVOD -  INV.VZDRŽEVANJE (iz omrežnine) 104.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za odhodke zbrane iz naslova omrežnine, ki predstavljajo zavarovanje infrastrukture, 

odškodnine za služnosti, škodo storjeno na zemljiščih zaradi sanacijskih posegov, stroške 

obnove in vzdrževanje priključkov, nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske 

dejavnosti. 

Stroški so predvideni za vzdrževanje transportnega vodovoda in skupnih objektov, ki jih 

upravlja JP Prlekija za sistem C in za obstoječ vodovodni sistem, ki ga upravlja Režijski obrat.  

 



Proračun Občine Radenci za leto 2022 – prva obravnava  

119 

 

08107 VODOVOD - HACCP 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s pogodbo so sredstva namenjena za izvajanje HACCP na področju vodooskrbe v 

občini in za analize vode na dveh vodovodnih omrežjih (Hrašenski Vrh in Hrastje Mota), ki nista 

predani v upravljanje občine Radenci (odločitev uporabnikov vodovodnega omrežja). Obe 

vodovodni skupnosti sta pravno organizacijsko vodovodni zadrugi. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Pogodba o izvajanju HACCP, sklenjena s komunalnim podjetjem Komunala Gornja Radgona 

d.o.o.. 

08108 ANALIZE VODE 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S sredstvi na tej postavki se zagotavlja plačilo izvedenih vzorčenj pitne vode s področja 

notranjega nadzora in HACCP sistema. Strošek vzorčenj se lahko precej spreminja in je odvisen 

od števila neskladnih vzorcev in števila potrditve izvedenih ukrepov.  

V vodovodnem omrežju se odvzemajo vzorci in in se opravljajo analize pitne vode za javni 

vodovod, prav tako pa se opravljajo analize na obeh vaških vodovodih, Hrastje Mota in 

Hrašenski Vrh. 

Vzorci se odvzemajo tudi na novo zgrajenem vodovodu - zamenjanem zaradi dotrajanosti, 

poškodb,... 

08109 VODOVOD - NEPOSREDNI STR.MAT. IN STOR. / PRIMAR, SEKUNDAR45.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so zagotovljena za nakup materiala za potrebe vzdrževanja vodovoda in za plačilo 

storitev drugim izvajalcem, ki izvajajo storitve pri rednem obratovanju javnega vodovoda. Gre 

za sprotno tekoče vzdrževanje vodovoda (vzdrževanje objektov črpališč in vodohramov, 

pregledi, popravila in zamenjave hidropostaj s črpalkami, komunikacij črpališč z vodohrami,…). 

Del sredstev namenjen plačilu električne energije za črpališča in vodohrame. 

08110 VODOMERI - VZDRŽEVANJE IN MENJAVA (iz omrežnine) 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški zamenjave vodomerov skladno z Uredbo (zamenjava in umerjanje vsakih 5 let). 

Zamenjava se krije iz omrežnine, ki jo plačujejo uporabniki javnega vodovoda. 

08111 NADOMESTILO ZA NEZMOŽNOST RABE (iz omrežnine) 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirajo se sredstva za plačilo nadomestil lastnikom zemljišč na katerih je omejena uporaba 

zemljišča zaradi zajetij vode.  

08112 VODNA POVRAČILA 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi pridobljenih vodnih dovoljenj smo dolžni državi plačati vodno povračilo po količini 

načrpane vode. V tekočem letu se plačuje akontacija. Enkrat letno pa se na podlagi dejanskega 

stanja opravi še poračun za preteklo leto. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Poraba vode v prejšnjem letu, odločba Direkcije za vode RS. 
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08113 VODARNA PODGRAD (PRIPRAVA VODE JPP) 111.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V stroških vodarne Podgrad so predvideni strošek priprave vode, obratovanje in vzdrževanje 

vodarne, ki ga bo upravljalo JP Prlekija v okviru transportnega voda. 

08152 SANACIJA VOD.OMREŽ. -KIDRIČEVO NASELJE (iz omrežnine) 143.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi dotrajanosti vodovodnega omrežja na območju Kidričevega naselja bomo del zbranih 

sredstev iz naslova omrežnine za vodovod namenili nujnim vzdrževalnim delom na tem 

območju. 

 

490 MEDOBČINSKI  INŠPEKTORAT LJUTOMER  51.107  €  

06039001 Administracija občinske uprave 51.107 € 

04888 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 51.107 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ljutomer, Občina Križevci, Občina Radenci, Občina Razkrižje in Občina Veržej so 

ustanovile Medobčinski inšpektorat in redarstvo  kot organ skupne občinske uprave. 

Sedež medobčinskega inšpektorata je na Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.  

Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja za navedene občine inšpekcijske in redarske 

naloge, ki jih določajo zakonski predpisi, podzakonski predpisi in predpisi občin ustanoviteljic. 

Občina Radenci zagotavlja delež za stroške plač in stroškov za delovanje Medobčinskega 

inšpektorata. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Odlok o ustanovitvi medobčinske uprave - medobčinski inšpektorat in redarstvo, Zakon o 

inšpekcijskem nadzoru, Zakonom o občinskem redarstvu, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, 

Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o varstvu javnega reda in miru, 

odloki o občinskih cestah, odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki, odloki o plakatiranju in 

oglaševanju, odloki o javnem redu in miru, odloki o urejanju in vzdrževanju javnih in zelenih 

površin, odloki o odvajanju in čiščenju odpadnih voda, odloki o oskrbi s pitno vodo, drugimi 

predpisi, ki dajejo pooblastila za  nadzor. 

500 KRAJEVNA SKUPNOST  RADENCI  19.160  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.230 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin 

ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, 

Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 

Zakon o javnih financa 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni rabi 

proračunskih sredstev 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
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0603 Dejavnost občinske uprav 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 5.230 € 

Opis glavnega programa 

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje 

ožjega dela občin in zvez občin 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ustvarjalno sodelovanje v Krajevnih skupnosti pri sprejemanju odločitev občinskega sveta, ki 

se nanašajo na vaško skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z občinsko upravo 

glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju Krajevnih skupnosti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Priprava podlag za strokovno in kvalitetno vodenje nalog v posameznem ožjem delu občine, z 

namenom razvoja in dvigovanja kvalitete življenja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029002 Delovanje zvez in občin  

06029001 Delovanje ožjih delov občin 5.230 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva, ki jih porabimo za delovanje ožjih delov občin, to je za delovanje 

KS Radenci in KS Kapela. Podprogram vključuje  sredstva za plačilo materialnih stroškov, kot 

so električna energija, voda, sejnine, nagrade, telefonski stroški,... 

Zakonske in druge pravne podlage 

Statut občine Radenci, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut KS Kapela 

in Statut KS Radenci.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji delovanja obeh KS so zadovoljevanje neposrednih potreb prebivalcev na njenem 

območju. KS - a sodelujeta pri izboljšanju prostora in okolja in pri posredovanju neposrednih 

potreb prebivalstva občini 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Izvajanje vnaprej dogovorjenih nalog preko KS 

05002 Tekoči odhodki za delovanje KS Radenci 5.230 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoči odhodki so  osnovni materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti. Podrobno so 

stroški opredeljeni s podkonti, ki dejansko govorijo, katere aktivnosti bodo izvedene in za kaj 

bo porabljen denar. 

Največji delež stroškov predstavljajo stroški za nagrado predsedniku sveta KS (mesečni strošek 

bruto II. je cca 171 evrov) - konto 402999 in sejnine članov sveta krajevne skupnosti - konto 

402905. 

Stroški reprezentance so stroški pogostitve ob koncu leta - 402009. Poštnina zajema stroške 

pošiljanja položnic - 402206. Stroški prevoza so nadomestilo predsedniku sveta KS za 

opravljene prevoze za potrebe KS z lastnim avtomobilom -402402. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena iz preteklih let 
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16 PROST.PLANIRANJE IN STAN.KOMUNALNA DEJAVNOST 13.930 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje 

poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna 

dejavnost). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, 

državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju 

prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih 

službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski 

zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje  aktivne zemljiške politike in 

ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina 

vzpodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj 

mesta in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

1603 Komunalna dejavnost 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči  

1603 Komunalna dejavnost 13.930 € 

Opis glavnega programa 

Zajema sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v 

naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti komunalne standarde na območju Občine Radenci 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ureditev javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v skladu z veljavno zakonodajo 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 

16039004 Praznično urejanje naselij 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 13.930 € 

Opis podprograma 

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o 

graditvi objektov, Odlok o gospodarskih javni službah, Statut KS Kapela in KS Radenci 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotoviti letno tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališča in vse 

infrastrukture v sklopu obeh pokopališč 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti vzdrževanje in gradnjo potrebne infrastrukture na 

pokopališču Kapela in Radenci 

05010 Stroški tekočega vzdrževanja pokopališča Radenci 8.930 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoče vzdrževanje pokopališča v Radencih zajema sprotno košnjo, obrezovanje in pometanje 

pokopališča - tekoče vzdrževanje, zajema stroške električne energije, vode, odvoza smeti iz 

strošek zavarovanja objekta in inventarja. 

05012 Pokopališča Radenci - investicije 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški izdelave temeljev v kolikor bodo potrebni. 

600 KRAJEVNA SKUPNOST  KAPELA  33.380  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.980 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin 

ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, 

Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 

Zakon o javnih financah 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni rabi 

proračunskih sredstev 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

0603 Dejavnost občinske uprav 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 5.980 € 

Opis glavnega programa 

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje 

ožjega dela občin in zvez občin 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ustvarjalno sodelovanje v Krajevnih skupnosti pri sprejemanju odločitev občinskega sveta, ki 

se nanašajo na vaško skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z občinsko upravo 

glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju Krajevnih skupnosti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Priprava podlag za strokovno in kvalitetno vodenje nalog v posameznem ožjem delu občine, z 

namenom razvoja in dvigovanja kvalitete življenja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

 

06029002 Delovanje zvez in občin 
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06029001 Delovanje ožjih delov občin 5.980 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva, ki jih porabimo za delovanje ožjih delov občin, to je za delovanje 

KS Radenci in KS Kapela. Podprogram vključuje  sredstva za plačilo materialnih stroškov, kot 

so električna energija, voda, sejnine, nagrade, telefonski stroški,... 

Zakonske in druge pravne podlage 

Statut občine Radenci, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut KS Kapela 

in Statut KS Radenci.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji delovanja obeh KS so zadovoljevanje neposrednih potreb prebivalcev na njenem 

območju. KS - a sodelujeta pri izboljšanju prostora in okolja in pri posredovanju neposrednih 

potreb prebivalstva občini 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Izvajanje vnaprej dogovorjenih nalog preko KS 

06001 Tekoči odhodki za delovanje KS Kapela 5.980 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoči odhodki so osnovni materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti. Podrobno so 

stroški opredeljeni s podkonti, ki dejansko govorijo, katere aktivnosti bodo izvedene in za kaj 

bo porabljen denar. 

Največji delež stroškov predstavljajo stroški za nagrado predsedniku sveta KS (mesečni strošek 

bruto II. je cca 171 evrov) - konto 402999 in sejnine članov sveta krajevne skupnosti - konto 

402905. 

Stroški reprezentance so stroški pogostitve ob koncu leta - 402009. Poštnina zajema stroške 

pošiljanja položnic - 402206. Stroški prevoza so nadomestilo predsedniku sveta KS za 

opravljene prevoze za potrebe KS z lastnim avtomobilom -402402. 

Stroški ogrevanja so stroški nabave kurilnega olja za ogrevanje prostorov v domu krajanov na 

Kapeli.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena iz preteklih let 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST 27.400 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje 

poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna 

dejavnost). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, 

državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju 

prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih 

službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski 

zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje  aktivne zemljiške politike in 

ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina 

vzpodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj 
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mesta in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

1603 Komunalna dejavnost 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

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

zemljišča) 

1603 Komunalna dejavnost 27.400 € 

Opis glavnega programa 

Zajema sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v 

naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti komunalne standarde na območju Občine Radenci 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ureditev javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v skladu z veljavno zakonodajo 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 

16039004 Praznično urejanje naselij 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 27.400 € 

Opis podprograma 

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o 

graditvi objektov, Odlok o gospodarskih javni službah, Statut KS Kapela in KS Radenci 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotoviti letno tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališča in vse 

infrastrukture v sklopu obeh pokopališč. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti vzdrževanje in gradnjo potrebne infrastrukture na 

pokopališču Kapela in Radenci. 

06010 Vzdrževanja pokopališča na Kapeli 17.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoče vzdrževanje pokopališča na Kapeli zajema sprotno košnjo, obrezovanje in pometanje 

pokopališča - tekoče vzdrževanje, zajema stroške električne energije, vode, odvoza smeti in 

strošek zavarovanja objekta ter inventarja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

Ocena iz preteklih let. 

06011 Pokopališče na Kapeli - investicije 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ureditev pokopališča na Kapeli. 
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  

300 ŽUPAN in  PODŽUPANI  1.000  €  

OB100-19-0001 NAKUP OPREME -ŽUPAN,PODŽUPAN  1.000 €  

Namen in cilj 

Nakup potrebne opreme za delovanje župana in podžupana. 

Stanje projekta 

Projekt se začne izvajati, ko je sprejet proračun. 

400 OBČINSKA UPRAVA  1.371.767  €  

OB100-09-0004 POŽARNA TAKSA  8.900 €  

Namen in cilj 

Sredstva požarne takse se namenjajo za nakup opreme v gasilskih društvih. Sredstva se 

nakazujejo na Gasilsko zvezo Radenci, ki v skladu s sprejetimi sklepi nabavi opremo. 

Sredstva požarne takse so namenska. 

Stanje projekta 

Projekt se izvaja vsako leto v skladu s potrebami in možnostmi 

OB100-09-0007 KMETIJSKI PROGRAM-subvencije 6.600 €  

Namen in cilj 

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, ki bo objavljen po 

sprejemu proračuna. 

Stanje projekta 

Sofinanciranje se izvede vsakoletno na podlagi razpisa. 

OB100-09-0026 KNJIŽNICA GORNJA RADGONA  20.468 €  

Namen in cilj 

Sredstva za nakup knjižnih enot v knjižnici Gornja Radgona. 

Stanje projekta 

V fazi izvajanja. 

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

RAZPISI) 25.000 €  

Namen in cilj 

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. 

Stanje projekta 

Projekt se izvaja v skladu s potrebami 
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OB100-15-0001 STANOVANJA - investicijsko vzdrževanje  3.000 €  

Namen in cilj 

Podroben opis pri PP 04115. 

OB100-15-0012 MREŽA POSTAJALIŠČ ZA AVTODOME (MPZA)  1.500 €  

Namen in cilj 

Podroben opis pri PP 04265. 

Stanje projekta 

Vsakoletno na podlagi aneksa. Sodeluje več občin partneric. 

OB100-15-0014 JAVNA RAZSVETLJAVA - OBNOVE 5.000 €  

Namen in cilj 

Občina namerava zamenjati še svetilke na relaciji ob magistralni cesti skozi občino Radenci. 

Podroben opis pri PP 04219. 

OB100-19-0003 Kolesarske povezave Sklop K1(o.Apače)in sklop 

K2(o.GR,o.Radenci) 206.971 €  

Namen in cilj 

Podroben opis pri PP 04841. 

OB100-19-0011 OBČINSKI PROSTORSKI AKTI - OPPN 25.000 €  

Namen in cilj 

Podroben opis pri PP 04102. 

OB100-19-0028 PARKOVNO BAZENSKI KOMPLEKS - UREDITEV 157.071 €  

Namen in cilj 

Obrazložitev pri PP 04911. 

OB100-19-0036 KNJIŽNICA RADENCI  3.203 €  

Namen in cilj 

Nakup knjižnega gradiva za knjižnico v Radencih. 

OB100-20-0002 Turistična informativna signalizacija 3.000 €  

OB100-20-0008 Ureditev regionalne ceste R1-230/0366 Radenci-

Petanjci 507.844 €  

OB100-20-0013 REVITALIZACIJA DEGRADIRANEGA ŠPORTNEGA 

OBJEKTA (ŠC IS)  60.000 €  

Namen in cilj 

Občina Radenci je v letu 2020 na Fundacijo za šport prijavila projekt izgradnje atletske steze 

in gradnjo malega nogometnega igrišča na ŠC Ivanke Serec. Obnova bo trajala dve leti, zato 

tudi v tekočem letu predvidevamo del stroškov. 

Stanje projekta 

Prijava na razpis v letu 2020. Rezultati še niso znani. 
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OB100-20-0022 Oprema za vzdrževanje športnih objektov  6.000 €  

Namen in cilj 

Podroben opis pri PP 04458. 

OB100-21-0002 Gasilsko vozilo za gašenje in reševanje z višin  8.500 €  

Namen in cilj 

Na podlagi podpisanega  Sporazuma o sodelovanju pri nakupu gasilskega vozila za gašenje 

in reševanje z višin je potrebne v obdobju od leta 2021 do 2032 zagotoviti v proračunu 

namenska sredstva 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB100-21-0004 OPREMA V OBČ.UPRAVI  6.300 €  

Namen in cilj 

Podrobna obrazložitev je pri proračunski postavki in v načrtu nabav. 

Stanje projekta 

Projekt se začne izvajati, ko je sprejet proračun. 

OB100-21-0013 CESTA LC 344041 MURŠČAK-KUPETINCI 176.700 €  

Namen in cilj 

Obnova ceste Murščak - Kupetinci. 

Stanje projekta 

Za pripravo razpisa je potrebno sprejeti proračun. 

OB100-21-0014 CESTA LC 388012 HRAŠENSKI VRH-HRASTJE MOTA

 140.710 €  

Namen in cilj 

Obnova ceste Hrašenski Vrh - Hrastje Mota. 

Stanje projekta 

Za pripravo razpisa je potrebno sprejeti proračun. 

450 REŽIJSKI  OBRAT  505.000  €  

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

 48.800 €  

Namen in cilj 

Zbrana sredstva iz omrežnine bo občina v skladu z letnim programom namenila za nujna 

tekoča investicijska vzdrževalna dela. 

Poraba sredstev je le na podlagi dejansko izvršenih in naročenih del. 

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

 104.200 €  

Namen in cilj 

Zbrana sredstva iz omrežnine bo občina v skladu z letnim programom namenila za nujna 

tekoča investicijska vzdrževalna dela. 

Poraba sredstev je le na podlagi dejansko izvršenih in naročenih del. 
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Stanje projekta 

V fazi izvajanja. 

OB100-19-0034 ČISTILNA NAPRAVA VZDRŽEVANJE(iz omrežnine)6.000 

€  

Namen in cilj 

Zbrana sredstva iz omrežnine bo občina namenila za nujna vzdrževalna dela na čistilni 

napravi. 

Poraba sredstev je le na podlagi dejansko izvršenih in naročenih del. 

OB100-21-0016 OPREMA V REŽIJSKEM OBRATU  108.000 €  

Namen in cilj 

Nabava opreme v režijskem obratu je podrobneje opisana v sklopu proračunske postavke. 

OB100-21-0019 SANACIJA VOD.OMREŽ. - KIDRIČEVO NASELJE (iz 

omrežnine)  143.000 €  

Namen in cilj 

Program je podrobneje opisan pri proračunski postavki. 

OB100-21-0020 SANACIJA KANAL.OMREŽ. - KIDRIČEVO NASELJE (iz 

omrežnine)  95.000 €  

Namen in cilj 

Program je podrobneje opisan pri proračunski postavki. 

500 KRAJEVNA SKUPNOST  RADENCI  5.000  €  

OB100-09-0036 INVESTICIJE NA POKOPALIŠČU RADENCI  5.000 €  

Namen in cilj 

Predvidena je gradnja novih dodatnih grobnih polj in postavitev žarnega zidu na pokopališču. 

600 KRAJEVNA SKUPNOST  KAPELA  10.000  €  

OB100-09-0037 INVESTICIJE NA POKOPALIŠČU KAPELA  10.000 €  

Namen in cilj 

Ureditev zunanjih stopnišč, gradnja opornih zidov, ureditev poti in vzdrževanje mrliške veže, 

ter zaradi varnosti postavitev ograj na oporne zidove, na pokopališču na Kapeli. 
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V. LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA 
PREMOŽENJA 

 
 
 
 

OBČINA RADENCI 

OBČINSKI SVET 

 

 

Številka: 4100-0020/2020 

Datum:  

 

 

LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA 

 

 

Po 2. točki drugega odstavka 13. člena Zakona o javnih financah predloži župan občinskemu 

svetu hkrati s predlogom proračuna tudi predlog letnega programa prodaje občinskega 

finančnega premoženja (v nadaljevanju: letni program prodaje). Občinsko finančno 

premoženje so po drugem stavku prvega odstavka 67. člena Zakona o javnih financah: 

- denarna sredstva 

- terjatve 

- dolžniški vrednostni papirji 

- delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe (kapitalske 

naložbe). 

Od vseh prej navedenih vrst finančnega premoženja občine so primeren predmet prodaje zaradi 

zagotavljanja in planiranja prejemkov proračuna samo kapitalske naložbe. 

 

V letu 2022 ni predvidene prodaje finančnega premoženja Občine Radenci. 

 

 

Letni program prodaje finančnega premoženja občine Radenci za leto 2022 je sestavni del 

Odloka o proračunu občine Radenci za leto 2022. 

 

 

 

          OBČINA RADENCI 

        Župan Roman LELJAK 
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VI. KADROVSKI  NAČRT ZA OBDOBJE  2022-2023 
 
 

                         
        OBČINA RADENCI 
Radgonska  c. 9, 9252 RADENCI      

Tel.: 02 5669-610  
E-mail: obcina@radenci.si 

  
Številka: 4100-0020/2020 
Datum:  
 
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3, 65/08, 

69/08,74/09 in 40/12 v nadaljevanju: ZJU) ter Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev 
kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09) sprejemam  naslednji 

 
KADROVSKI NAČRT  

OBČINE RADENCI ZA LETI 2022 - 2023 
 

 
 

Opis 

 
 

Tarifna 
skupina 

Število zaposlenih 
na dan 31.12. 

2021 

Dovoljeno 
število 

zaposlenih na 
31.12.2021 

Predlog 
dovoljenega 

števila 
zaposlenih na 

dan 31.12. 2022 

Predlog 
dovoljenega 

števila zaposlenih 
na dan 

31.12.2023 

OBČINSKA UPRAVA I - - - - 

II 1  
 

1  
 

1  
 

1  
 

III 1  1  1  1  

IV - - - - 

V 2 2 2 2 

VI 2 2 2 2 

VII, 
VIII 

8 
 

8 8 8 

skupaj 14 14 14 14 

REŽIJSKI OBRAT I - - - - 

II 1 1 1   1  

III 1 1 1   1   

IV 4 4 4 4 

V 2  2  2  2 

VI 3 3 3 3 

 VII 1  1 1 1  

 skupaj 12 12 12 12 

Pripravniki  1  1  1  1  

SKUPAJ  26 26 26 26 

 

OBRAZLOŽITEV: 
Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih mora predstojnik ob pripravi proračuna podati predlog kadrovskega 
načrta, v katerem se prikaže dejansko in predvideno število zaposlenih po delovnih mestih za obdobje dveh 
let.  
 
V kadrovskem načrtu se opredeli število zaposlenih glede na tarifni razred. V predlogu kadrovskega načrta 
za leti 2022 in 2023 se skupno število delovnih mest ne spreminja. 

Dovoljeno število zaposlenih v Občinski upravi za leti 2022 in 2023 je tako 14, dovoljeno število zaposlenih 
na režijskem obratu je 12, skupno 26. 
V letih 2022 in 2023 se bodo še naprej izvajale najbolj nujne nadomestne zaposlitve – nadomestitve javnih 
uslužbencev zaradi bolniške. 
 
Usklajenost kadrovskega načrta s predlogom proračuna  

Kadrovski načrt je usklajen s predlogom Proračuna Občine Radenci. 
                                                                 
                   Roman LELJAK,                                                                                                     

               Župan Občine Radenci 
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VII. NAČRT NABAV OPREME ZA LETO 2021    
 

                  
      OBČINA RADENCI 

 

Številka: 4100-0020/2020 

Datum:  

 

Na podlagi 13. člena  Zakona o javnih financah (Ur.l.RS. štev. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 

56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/2009, 38/10-ZUKN, 

107/10, 110/11-ZDIU12) sprejemam naslednji  

 

NAČRT NABAV IN GRADENJ V OBČINSKI UPRAVI IN REŽIJSKEM OBRATU OBČINE 

RADENCI ZA LETO 2022 

 

 

PP 

03011 

 Konto  Nakup opreme v upravi 1.000,00 

 
420238 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME 1.000,00 

PP 

04016 

 Konto  Nakup opreme v upravi 12.300,00 

 
420202 NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME 3.000,00  
420204 NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA 2.000,00  
420238 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME 1.000,00  
420300 NAKUP DRUGIH OSN.SREDSTEV 6.300,00 

PP 

08105 

  Delovanje rež. obrata - nakup in najem 

opreme 

97.500,00 

     
420202 NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME 3.500,00  
420230 NAKUP OPREME ZA VZDRŽEVANJE PARKOV 

IN VRTOV 

9.500,00 

 
420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV 5.000,00  
420300 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV 70.000,00  
420703 NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME 7.000,00  
420704 NAKUP DRUGE PROGRAMSKE OPREME 2.500,00 

 

Obrazložitev: 

Ob predložitvi proračuna občinskemu svetu mora župan na podlagi 13. člena Zakona o javnih 

financah priložiti tudi načrt nabav in gradenj. Načrt nabav in gradenj skladno z Zakonom o 

javnih financah zajema osnovno sredstva, potrebna za delovanje neposrednega uporabnika. 

Prikazuje stroške za nabavo osnovnih sredstev in izvedbo investicijskega vzdrževanja, ki ga je 

v letu, na katero se proračun nanaša, potrebno izvesti za normalno izvajanje nalog neposrednih 

uporabnikov. V njej so prikazane zgolj potrebe neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, 

ne pa tudi potrebe posrednih uporabnikov. Načrt nabav in gradenj zajema osnovna sredstva, 

potrebna za normalno delovanje neposrednih uporabnikov – občinske uprave, režijskega obrata 

in krajevnih skupnosti.  

 

        Roman LELJAK 

             Župan Občine Radenci  

  

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008111900|RS-109|14353|4692|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009062900|RS-49|6722|2428|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010051400|RS-38|5251|1847|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010122900|RS-107|16552|5582|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011123100|RS-110|14999|4999|O|
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VIII. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM  
 
OBČINA RADENCI 

OBČINSKI SVET 

 

 

Številka: 4100-0019/2020 

Datum:  

 

 

 

ZADEVA:                                PREDLOG SKLEPA O NAČRTU RAVNANJA Z NEPREMIČNIM 

PREMOŽENJEM OBČINE RADENCI ZA LETI 2021 IN 2022 

 

 

PRAVNA PODLAGA: 24. člen Zakona o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 

79/18), Uredba o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in 

16. člen Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih 

občin, št. 2/11 in 67/15) 

 

PREDLAGATELJ:                   Roman Leljak, župan Občine Radenci 

 

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Radenci, skupaj z pristojnimi odbori in 

komisijami 

 

GRADIVO OBRAVNAVAL:  

 

POROČEVALEC: Jasna Divjak, OU Občine Radenci 

 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Radenci sprejme predlog Sklepa o 

Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 

Radenci za leti 2021 in 2022. 

 

 

 

Roman LELJAK, 

ŽUPAN OBČINE RADENCI 

 

 

 

 

 

Priloge: 

- predlog  sklepa z obrazložitvijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO4652&pogled=osnovni
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO4652&pogled=osnovni
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3797
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1412
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=b0640d4d-01c1-49e1-a1f3-05a93db4baa2
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Na podlagi 1. in 2. odstavka 24. člena in 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) 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 

 

SKLEP  

o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leti 2021 in 2022 

 

1.  

S tem sklepom se določi Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leti 

2021 in 2022. 

 

Obrazložitev: Besedilo je oblikovano na podlagi določil ZSPDSLS-1, ki v 4. poglavju določa 

obveznost sprejema aktov ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti in sicer sprejema načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (24. člen) in načrta 

ravnanja s premičnim premoženjem (25. člen). 

 

2.  

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leti 2021 in 2022 vsebuje načrt 

pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem. 

 

Obrazložitev: Besedilo je oblikovano na podlagi določil ZSPDSL-1 in sicer prvega odst. 24. 

člena zakona, ki določa, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje načrt 

pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 

države oziroma samoupravne lokalne skupnosti 

 

3.  

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leti 2021 in 2022 se načrtuje 

v orientacijski vrednosti 192.938,50 EUR in vključuje nepremičnine, navedene v PRILOGI 1. 

 

Načrt razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leti 2021 in 2022 se načrtuje 

v orientacijski vrednosti 1.310.967,00 EUR in vključuje nepremičnine, navedene v PRILOGI 

2. 

 

Prilogi iz prvega in drugega odstavka te točke, sta sestavni del tega sklepa. 

 

 

Obrazložitev: Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določil USPDSLS, ki v 2. 

členu določa, da načrt pridobivanja nepremičnega premoženja zajema podatke o upravljavcu, 

o vrsti nepremičnine, ki je lahko zemljišče, stavba, del stavbe ali zemljišče s stavbo, nadalje 

podatke o samoupravni lokalni skupnosti, v kateri upravljavec načrtuje nakup, okvirni površini 

nepremičnine, izraženi v m2 in načrtovanih sredstvih v proračunu za leto, na katero se nanaša 

načrt pridobivanja. Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi 3. točke 3. člena 

ZSPDSLS-1, ki določa, da pomeni pridobivanje stvarnega premoženja vsak prenos lastninske 

pravice na določenem stvarnem premoženju na samoupravno lokalno skupnost. Besedilo 

tretjega odstavka zajema seštevek predvidenih pravnih poslov pridobivanja nepremičnega 

premoženja občine v letu 2020, kot izhaja iz priloge 1. 

 

Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določil USPDSLS, ki v 3. členu določa, da 

se v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem vključijo zemljišča, stavbe, deli stavb in 

zemljišča s stavbo. Nadalje drugi odst. 3. čl. USPDSLS določa, da načrt razpolaganja zajema 

naslednje podatke: o upravljavcu, o samoupravni lokalni skupnosti, v kateri se nahaja 

zemljišče, šifri in imenu katastrske občine v kateri se nahaja zemljišče, parcelni številki 

zemljišča, površini parcele izraženi v m2 in posplošeni vrednosti, ki jo določi organ pristojen za 

geodetske evidence, ocenjeni ali orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena 

ZSPDSLS-1. Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi 4. točke 3. člena ZSPDSLS-1, 

ki določa, da pomeni razpolaganje s stvarnim premoženjem vsak prenos lastninske pravice na 

http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO4652&pogled=osnovni
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO4652&pogled=osnovni
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3797
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1412
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=b0640d4d-01c1-49e1-a1f3-05a93db4baa2
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drugo fizično ali pravno osebo. Besedilo tretjega odstavka je seštevek predvidenih pravnih 

poslov razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2020, kot izhaja iz priloge 2. 

 
4. 

Kadar gre za uresničitev javnega interesa v skladu z zakonom ali v drugih utemeljenih primerih, 

lahko župan Občine Radenci sklepa pravne posle in sprejme spremembe letnega načrta 

ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2021, kadar orientacijska vrednost 

posamezne nepremičnine ne preseže 10.000 EUR.  

 

5. 

Občina Radenci lahko v primeru spremenjenih prostorskih potreb in drugih potreb upravljavcev 

stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim 

premoženjem za leto 2021 ali ob nepredvidljivih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, 

sklepa pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja. Vrednost teh pravnih 

poslov ne sme preseči 20 % skupne vrednosti načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 

2021, to je višine 300.781 EUR. 

 

Obrazložitev: Besedilo tega člena je oblikovano na podlagi določil ZSPDSLS-1, ki v 27. členu 

določa, da se v primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob 

pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidljivih okoliščinah na trgu, 

ki narekujejo hiter odziv, lahko sklepajo pravni posli, ki niso predvideni v veljavnem načrtu 

ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupna vrednost poslov lahko znaša največ 20 % 

skupne vrednosti načrtov, določi pa jo svet samoupravne lokalne skupnosti v roku 30 dni po 

sprejemu proračuna. Ta določba se bo lahko uporabljala za sklepanje pravnih poslov le ob 

izpolnjevanju navedenih pogojev iz 27. člena zakona, ki v načrtu ravnanja niso zajeti in samo 

v primeru, da seštevek teh poslov ne presega predvidenih proračunskih sredstev za te namene 

tako na strani prihodkov, kot na strani odhodkov proračuna Občine Radenci za leto 2021. 
6. 

Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Radenci in začne veljati z dnem uveljavitve Odloka 

o proračunu Občine Radenci za leto 2021 ter 2022. 

 

Obrazložitev: Besedilo tega člena je oblikovano na podlagi 124. člena Statuta Občine Radenci, 

ki določa, da statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem glasilu 

slovenskih občin in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, razen, če ni v njih drugače določeno. 

Drugi odst. 124. člena Statuta nadalje določa, da se v uradnem glasilu objavljajo tudi drugi 

akti, za katere tako določi občinski svet. Po navedenih določbah, obvezna objava predmetnega 

sklepa o sprejetju načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Radenci za leto 2021, ni 

potrebna, niti ni predpisana z ZSPDSLS-1 ali uredbo. 

 

Številka: 4100-0019/2020 

Datum: 

  Roman LELJAK, 

ŽUPAN OBČINE RADENCI 
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Obrazložitev 

Predloga Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za 

leti 2021 in 2022 

 

Pravni temelj 

- 24. in 27. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(Uradni list RS, št. 11/2018), ki v 24. členu določa, da načrt ravnanja z nepremičnim 

premoženjem vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem. 

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za samoupravne lokalne skupnosti sprejme svet 

samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, odgovornega za izvrševanje proračuna 

samoupravnih lokalnih skupnosti (župan), v rokih, določenih za sprejetje proračuna 

samoupravne lokalne skupnosti za tekoče oz. prihodnje proračunsko leto.  

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 

št. 31/2018), ki v 2. in 3. členu določa vsebino načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.  

 

Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben  

Odplačni način pridobitve lastninske pravice na nepremičnem premoženju v breme 

proračunskih sredstev je na podlagi 26. člena zakona mogoč na podlagi veljavnega načrta 

pridobivanja nepremičnega premoženja. V načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se ne 

vključijo nepremičnine, ki se pridobijo na podlagi menjalne pogodbe. 

 

Postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem se lahko izvede, če je nepremično 

premoženje vključeno v veljavni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem. V skladu z 

navedeno določbo je za proračunski leti 2021 in 2022 pripravljen predlog načrta ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2021 in 2022, ki zajema načrt pridobivanja 

nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem. 

 

V primeru spremenjenih prostorskih potreb upravljavcev nepremičnega premoženja, ki jih ni 

bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob 

nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko upravljavci nepremičnega 

premoženja v skladu z 27. členom zakona sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem 

načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupno vrednost takšnih poslov, ki lahko znaša 

največ 20 % skupne vrednosti načrta, vsako leto določi občinski svet.  

 

Ocena stanja in poglavitne rešitve 

Nakup nepremičnin je potreben za izvedbo projektov in vezan na predvidene investicije oz. 

izgradnjo komunalne infrastrukture in na izboljšanje pogojev za delovanje občine oz. njenih 

prebivalcev. Prodajajo se komunalno opremljene in neopremljene nepremičnine – za 

stanovanjsko gradnjo, nepremičnine, pridobljene v zapuščinskih postopkih in druge 

nepremičnine, ki jih občina trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog. V predlog načrta 

pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem so vključene nekatere nepremičnine, 

ki so bile uvrščene v Načrt za leto 2020, pa prodaja oz. odkup zaradi različnih razlogov nista 

še bila realizirana v istem letu.  

 

Finančne in druge posledice sprejetja akta  

Načrtovani prihodki za leto 2021 in 2022 na podlagi Načrta ravnanja z nepremičnim 

premoženjem Občine Radenci za leti 2021 in 2022 znašajo 192.938,50 EUR. Načrtovani 

odhodki na podlagi predlaganega Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Radenci 

za leti 2021 in 2022 znašajo 1.310.967 EUR. 

 

Pripravila: ŽUPAN Občine Radenci 

Jasna DIVJAK, univ. dipl. prav. Roman LELJAK 

 

 

 

JD= JAVNA DRAŽBA 

MP=MENJALNA POGODBA 
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PRILOGA 1 

 

NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE RADENCI ZA LETI 

2021 IN 2022 

 

Zap. 

št. 

S
a
m

. 
lo

k
a
ln

a
 

s
k
u

p
n

o
s
t 

 
Vrsta 

nepremičnine 
Parc. Št.: 

K
a
ta

s
tr

s
k
a
 

o
b

č
in

a
 

Okvirna 
velikost 

v m2 

(če gre 
za 

delež) 

Predviden
a sredstva 

(v EUR) 

Prikaz  

1. 

R
a
d
e
n
c
i 

Zemljišča, ki so 

v naravi 

dostopna pot do 

hiš Hrašenski V. 

27, 30, 30A in 

33. Lastnik: 

Stanek Gorazd 

173/2, 

174/4, 

175/10, 

173/4, 

175/8, 

169/4, 

175/7, 

165/2 

H
ra

š
e
n
s
k
i 
R
a
č
k
i 

V
rh

 (
2
1
6
) 

 brezplačn

o oz. do 

višine 

stroškov 

za izbris 

omejitev 

v ZK 

 

2. 

R
a
d
e
n
c
i 

Zemljišče, ki je 

v naravi Ulica 

Nikola Tesla. 

Lastniki: 

Stanek, 

Kukanja, 

Stariha  

 

62/47 

R
a
d
e
n
c
i 
(2

0
0
) 

 

51 m2 

 

brezplačn

o 

 
 

3. 

R
a
d
e
n
c
i 

Zemljišče, ki je 

v naravi Ulica 

Nikola Tesla. 

Lastnika: 

Šoštarič Uroš in 

Iris  

 

62/51 

R
a
d
e
n
c
i 
(2

0
0
) 

 

33 m2 

brezplačn

o oz. do 

višine 

stroškov 

za izbris 

omejitev 

v ZK 

 

4. 

R
a
d
e
n
c
i 

Zemljišče, ki je 

v naravi Ulica 

Nikola Tesla. 

Lastnika: 

Domadenik, 

Mirnik  

 

68/40 

R
a
d
e
n
c
i 
(2

0
0
) 

 

93 m2 

brezplačn

o oz. do 

višine 

stroškov 

za izbris 

omejitev 

v ZK 

 

5. 

R
a
d
e
n
c
i 

Zemljišče, ki je 

v naravi Ulica 

Nikola Tesla. 

Lastnika: 

Klemenčič Boris 

in Klemenčič 

Stranjšak Irena  

 

68/88 

R
a
d
e
n
c
i 
(2

0
0
) 

 

125 m2 

izvedba 

cestnih 

robnikov v 

dolžini 

cca. 10 m 
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6. 
R
a
d
e
n
c
i 

Zemljišči, v 

naravi lokalna 

cesta 344031 

Turjanski Vrh 

Zasadi v 

Murskem Vrhu. 

Lastnik Bolčina 

Natalija  

 

566/4,  

565/4 

M
u
rs

k
i 
V
rh

 (
2
1
9
) 

 

42 m2       

230 m2 

 

brezplačn

o 

 

7. 

R
a
d
e
n
c
i 

Zemljišče, v 

naravi pločnik 

pri enokapnicah 

na Prisojni ulici. 

Lastnik: 

Naložba plus 

storitve d.o.o. 

Maribor. 

 

 

733/6 

R
a
d
e
n
c
i 
(2

0
0
) 

 

 

199 m2 

 

 

800 EUR 

 

8. 

R
a
d
e
n
c
i 

Kapelica v 

Okoslavcih,  

 

745/2   

745/3 

2
1
2
 O

k
o
s
la

v
c
i 

 

 

91 m2 

Brezplače

n prenos 

od 

lastnice 

Marije 

Rantaša 

 

9. 

R
a
d
e
n
c
i 

Zemljišče s 

parc. Št. 397/6 

k.o. Murski Vrh 

397/6 

M
u
rs

k
i 
V
rh

 

Odkup 

zemljišč

a zaradi 

dostopa 

do 

vinogra

da in 

dveh 

hiš 

1000,00 

 
10. 

R
a
d
e
n
c
i 

Cesta v 

makedamski 

izvedbi 

79/3 in 

79/4 

B
o
ra

č
e
v
a
 

78 m2 

119 m2 

Brezplače

n prenos  

 

11. 

R
a
d
e
n
c
i Zemljišča za 

potrebe širitve 

športnih površin 

 

“Breznik” 

789 

790 

R
a
d
e
n
c
i 1812 

m2 

3841 

m2 

7 eur/m2 

Skupaj 

39.571 

eur 
 



Proračun Občine Radenci za leto 2022 – prva obravnava  

139 

 

12. 

R
a
d
e
n
c
i 

Zemljišča za 

potrebe širitve 

športnih površin 

 

“Horvat” 

788 

 

R
a
d
e
n
c
i 

1172 

m2 

 

7 eur/m2 

Skupaj 

8.204 eur 

 

13. 

R
a
d
e
n
c
i 

Zemljišča za 

potrebe širitve 

športnih površin 

 

“Koren” 

787 

 

R
a
d
e
n
c
i 

3223 

m2 

 

7 eur/m2 

Skupaj 

22.561 

eur 
 

14. 

R
a
d
e
n
c
i 

Odkup ceste 

“M. Černel” 

 

 

parc. št. 

88/15 

delež 

1/2 

 

 

 
R
a
d
e
n
c
i 

121 

m2=cel

ota 

 

 

60,5m2

=1/2 

delež 

 

odkup 5 

eur/m2 

Skupaj 

302,5€ 

eur 

 

 

 

15. 

R
a
d
e
n
c
i 

Odkup hiše Vila 

Marija v 

radenskem 

parku 

 

 

parc. št. 

661/16 

R
a
d
e
n
c
i 

206 

 

 

50.000 € 

 

16. 

R
a
d
e
n
c
i 

Odkup parcele 

za Čistilno 

napravo 

Radenci 

 

 

508 

 

 

 

R
a
d
e
n
c
i 

5.171 Brezplače

n prenos 

 

17. 

R
a
d
e
n
c
i 

Odkup 22,96 % 

solastnega 

deleža, v naravi 

nogometno 

igrišče na Titovi 

cesti 

 

(Občina 

Radenci je 

solastnica v 

deležu 77,04 

%) 

354/1  

 

354/3 

(na obeh 

odkup 

22,96 

%) 

Š
ra

to
v
c
i 

6.481m

2=celota 
745m2

=celota 

 

22,96% 

1.487,9

4m2 + 

171,04 

m2 

 

22,96% 

Skupaj

= 

1.658,

98 m2 

cenitev 

 

 

 

 

 
 

 
KLINE 
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R
a
d
e
n
c
i 

Odkup 13,37 % 

solastnega 

deleža 

 

(Občina Rad. 

solastnica 

86,63%) 

348/1  

(odkup 

13,37 

%) 

 

 Š
ra

to
v
c
i 

1.116m

2= 

celota 

 

13,37% 

149,25 

m2 

cenitev 

 

 

 

 
KLINE 

 

R
a
d
e
n
c
i 

Odkup 

zemljišča 

346/12 

346/13 

 

Š
ra

to
v
c
i 

395m2 

105m2 

 

Skupaj 

500 

m2 

cenitev 

 

 
KLINE 

Skupaj KLINE pod zap. št. 17: 2.308,23 m2 

 

18. 

R
a
d
e
n
c
i 

Odkup 

solastnega 

deleža,  

 

(Občina 

Radenci je 

solastnica v 

deležu 51,52 

%) 

367/57 

(odkup 

deleža 

48,48 

%) 

Š
ra

to
v
c
i 

3557 

m2=cel

ota 

 

 

35.500,00 

 

 

 

 

 
 

 
ŠTEVANEC 

 

SKUPAJ NAČRT 

PRIDOBIVANJA: 

 

192.938,50 EUR 
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PRILOGA 2 

 

NAČRT RAZPOLAGANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE RADENCI ZA LETI 

2021 IN 2022 

 

NAČRT RAZPOLAGANJA S KMETIJSKIMI/GOZDNIMI ZEMLJIŠČI 

 
Za
p.š
t. 

SLS Katastrska 
občina in šifra 
k.o. 

Parc.št. m2 
(delež 
lastništ
va) 

Vrednost 
nep.   
(v EUR) 

Postopek/ 
realizacija 

1. Radenci 
 

Hrastje M (218) 1006 1014 844€  

2. Radenci Hrastje M (218) 2221/1 1466 1.170€  

3. Radenci Hrastje M (218) 550/1 6667 8.000€  

4. Radenci 

vrati 

Hrastje M (218) 551/1 295 222€  

5. Radenci Hrastje M (218) 551/2 4374 5.313€  

6. Radenci Hrastje M (218) 575/1 6170 5.690 €  

7. Radenci Hrastje M (218) 575/2 2096 2.096€  

8. Radenci 

 

Rihtarovci (201) 1058/4 1.628,5

(1/2) 

962 € 

(1/2) 

 

9. Radenci 
 

Rihtarovci (201) 1063,  
 

1064 

2.704,5 
(½), 

2.614,5 
(1/2) 

1.598 € 
(1/2) 

1.545€ 
(1/2) 

 

10.  Radenci  
»Zal.« 

Očeslavci (203) 530/2  8.390 
 

  

11.  Radenci  

»Zal.« 
Očeslavci 

(203) 

541 3.108    

12.  Radenci  
»Mir« 

Kapelski Vrh 

202 

349/1 

350/7 

348/3 

350/2 

383/5 

217 

350/3 

350/1 

390 

315 

930 

3475 

2425 

6823 

406 

278 

Skupaj 

15.04

2 m2 

  

13.  Radenci  

»Marjan 
Vogrine
c« 

Boračeva 

(198) 

287/2 

288 

290 

291 

(vse 

½) 

360 

820 

360 

6.731 

Skupaj 

8.271 

m2 

  

   Boračeva 

(198) 

287/1 

287/3 

(vse 

½) 

426 

354 

Skupaj 

780 

m2 

  

SKUPAJ 55.548 €, od tega 52.440 € kmetijska zemljišča in 3.108 € 

gozdna zemljišča. 
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NAČRT RAZPOLAGANJA S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI 
Za
p.š
t. 

SLS Katastrska 
občina in šifra 
k.o. 

Parc.št. m2 
(delež 
lastništ
va) 

Vrednost 
nep.   
(v EUR) 

Postopek/ 
realizacija 

1. Radenci Boračeva (198) 2/14 85 425€  

2. Radenci Radenci (200) 36/18 989 29.158€   

3. Radenci Radenci (200) 36/19 804 23.704€  

4. Radenci Radenci (200) 36/20 641 18.898€  

5. Radenci Radenci (200) 36/22 738 21.758€  

6. Radenci Radenci (200) 36/23 806 23.763€  

7. Radenci Radenci (200) 36/27 84 2.477€  

8. Radenci Hrastje M (218) 1769/7 95 736€  

9.  Radenci  Šratovci (199) 639/6 96 880€  

10.  Radenci Šratovci (199) del 
630/2 

  5 €/m2 GEOD.ODMERA 
CESTE 

11.  Radenci Radenci (200) 189/4 355  7.100€  

12. Radenci Radenci (200) Del 

neprem. 
1616/15 

 5 €/m2 GEOD.ODMERA 

CESTE 

13. Radenci Radenci (200) 37/4 881  20.430 €  

14. Radenci Murski V. (219) 515/1 216 4.320 €  

SKUPAJ 153.649 € 

 

 

NAČRT RAZPOLAGANJA S STAVBAMI IN DELI STAVB 
Z. 
Št. 

SLS Naslov  
Št. stavbe 
parc.št. ter  k.o.  

ID 
stavbe 

ID 
stanova
nja 

Površina 
dela 
stanovan
ja v m2 

Posplošena tržna  
vrednost oz.  
orientacijska  
vrednost  

nepremičnine  

(v EUR) 

1. Radenci Ulica 
št. stavbe:  
št. stanovanja:  

parc. št.  
k.o.  

   CENITEV 

                                                       
1.000.000 

2. Radenci 
 

200-12-32 
Radgonska c.9 

  klet 82,6  27.550€ 

SKUPAJ  Cca 1.027.550 € 
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NAČRT RAZPOLAGANJA S HIŠAMI 
Z. 
Št. 

SLS Naslov (št.stavbe, 
št.dela stavbe), 
katastrska občina 
in šifra k.o. ter 

parc.št. 

Velikos
t 
parcele 
v m2 

ID  Površina 
dela 
stavbe v 
m2 

Posplošena tržna  
vrednost oz.  
orientacijska  
vrednost  

nepremičnine  
(v EUR) 

1. Radenci 
Borače
va 31 

232/2, Boračeva 
(198), (št.stavbe 
136 in št. stavbe 

137)  

498 

 

4074137 78,4 m2 
in 99,8 
m2 

»KLOBASA« 

 

  parc.št. 232/1, k.o. 
Boračeva (198) 

340  42866   

      30.848  € 

2. Radenci 
Hrastje 

Mota 
81 

548/2, 548/3, 
548/10, 548/12, 

548/14, vse k.o. 
Hrastje Mota (218) 

450, 
446 

120 
 287 
334 

Skupaj 

1.637 

  

 

 

»ŠVAB« 

 

   (št. stavbe 332) 122 2614944 120  

  Stavba št. 333 brez 
HŠ 

 766889 10  

      Skupaj pod zap. 
št.5:  
23.674 € 
16.572 € 

3. Radenci 

(št. 48) 
Borače

va 58 
DEN. 

82/4,  

82/5,  
82/7,  

83/5,Boračeva(198) 
 
stavba 293 in  
stavba 294 

94m2, 

197m2,  
280m2, 

220m2  
Skupaj  
791 

  »VOGRINEC« 

  Parc.št. 82/4,  
82/5, 
83/5,  
Vse k.o.Boračeva 
(198) 

  94 m2 
197 m2 
220 m2 

1. 

      Skupaj pod zap. 
št.8: 
16.800,00 EUR  

4. Radenci 
Radens
ki Vrh 

33 

št. stave 711, 
parc.št. 1389/6, k.o. 
Radenci (200) 

557 

 

23299382  »MARINIČ« »Hiša 
zasedena« 

      Skupaj pod zap.št.:  
Cenitev  

SKUPAJ  74.220 € 
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NAČRT MENJALNIH POGODB (MP=MENJALNA POGODBA) 
Za
p.š
t. 

SLS Katastrska 
občina in šifra 
k.o. 

Parc.št. m2 
(delež 
lastništ
va) 

Vrednost 
nep.   
(v EUR) 

Postopek/ 
realizacija 

1. Radenci 
»Azure
a« 

Boračeva (198) 69/11 
z 

68/6  
68/7 

 

4.290 
z  
2.550  

94.380€ 
   
56.100€ 
 
 

PP/MP  
Razliko 38.280 € 

Azurea izplača 
Občini 

 
 

SKUPAJ NAČRT 

PRIDOBIVANJA: 

 

192.938,50 EUR 

 

 

SKUPAJ NAČRT 

RAZPOLAGANJA: 

 

1.310.967 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

PRODANO=P 2020  

 

KUPLJENO=K 2020  

 

STAVBNO=S                                                                         stavb.zem.       153.649  

           Hiše          74.220 

                                                                                         Stanovanja         1.000.000 

                                                                                        Posl.prostor               27.550 

 

KMETIJSKO=K                                                                                                 52.440 

 

GOZDNO=G                                                                                                        3.108 

 

V=VODNO  

 

NP= NEPOSREDNA POGODBA 

JD= JAVNA DRAŽBA 

MP=MENJALNA POGODBA 


