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OBRAZLOŽITEV SPREMEMB ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE RADENCI ZA LETO 

2019 

 

UVOD 

Proračun Občine Radenci za leto 2019 je bil sprejet na 5. redni seji 28.3.2019 in objavljen 

v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 16/19. Proračun je bil pripravljen v skladu z 

makroekonomskimi kazalci države, na podlagi že sklenjenih pogodb o sofinanciranju 

projektov in na podlagi pričakovanj in ocen o realizaciji na lokalni ravni.  

Prva sprememba proračuna (Rebalans I. ) je bila sprejeta dne 13.6.2018 in objavljena v 

Uradnem glasilu slovenskih občin št. 28/19. Rebalans I. je začel veljati 15.6.2019. 

 

Po ustaljenem prikazu vam v Odloku o spremembi odloka o proračunu Občine Radenci za 

leto 2019 dajemo na ravni trimestnih kontov prikaz spremenjene bilance prihodkov in 

odhodkov, spremenjenega računa finančnih terjatev in naložb in spremenjenega računa 

financiranja (številčnega dela proračuna). Prikažemo tudi predviden ostanek sredstev na 

računih ob koncu leta, spremembe neto zadolževanja in neto financiranja in stanje 

sredstev ob koncu preteklega leta. V drugih členih se Odlok o proračunu Občine Radenci za 

leto 2019 ne spreminja. 

 

SPREMEMBE BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV  

 Do konca proračunskega leta so skupni prihodki proračuna ocenjeni na 

5.879.716,14 kar predstavlja znižanje 3,34% oz. za 202.979,60 eur. 

 V navedeni bilanci načrtujemo 8.146.330,67   8.116.330,67 EUR odhodkov. 

Tudi te spremembe so podrobno opisane v nadaljevanju v obrazložitvi 

posebnega dela proračuna. 

 Po bilanci prihodkov in odhodkov je proračunski primanjkljaj 2.236.614,53 

2.266.614,53 EUR.  

 

SPREMEMBE RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

Račun finančnih terjatev in naložb se glede na veljavni proračun za leto 2019  ne 

spreminja.  

 

SPREMEMBE RAČUNA FINANCIRANJA 

Pod točko VII. – domače zadolževanje smo predvideli najem kredita v višini 585.108,00 

EUR že v Proračunu za leto 2019 in se z rebalansom Račun financiranje ne spreminja. 

 

Račun se spreminja tudi v točki IX. Sprememba stanja sredstev na računu, ki bo 

negativno, v višini -332.430,89   -362.430,89 EUR.  

Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta je v višini 922.664,47 eur. 

Tako naj bi bilo stanje sredstev ob koncu leta 2019 v višini 590.233,58 560.233,58 EUR. 

 

Občinskemu svetu, ki sprejema Odlok o spremembah odloka o proračunu občine 

Radenci za leto 2019 predlagamo, da opravi sprejem po določbah poslovnika 

(UGSO št. 6/15), ki urejajo obravnavo in sprejem dopolnjenega predloga 

proračuna.  
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Sprejet je bil amandma župana:  

 

 

OBČINA RADENCI 

ŽUPAN 

 

 

Na podlagi 83. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Radenci (Uradno glasilo 

slovenskih občin 6/15, 32/16) vlagam k predlogu Odloka o spremembi odloka o proračunu 

Občine Radenci za leto 2019 naslednji 

  

AMANDMA 

 

1. Proračunska postavka 04296 Komunalno urejanje parcel pri GD Radenci – 

Boračeva 1. faza, se spremeni tako, da je nova vrednost 204.600,00 evrov oz. na 

kontu 420401 je nova vrednost 199.868,02 evrov (znižanje za 30.000,00 evrov). 

 

Skupni učinek na proračun je povišanje nerazporejenih sredstev v višini 30.000,00 

evrov. 

 

 

 

              Roman LELJAK 

        Župan Občine Radenci 
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IV/2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE 

RADENCI ZA LETO 2019  

 

PRIHODKI 

V predlogu rebalansa proračuna Občine Radenci za leto 2019 ocenjujemo, da bomo 

prihodke realizirali v višini 5.879.716,14 EUR. 

 

DAVČNI PRIHODKI:  

703 DAVKI NA PREMOŽENJE  

Sredstva se zvišujejo oz. znižujejo na realizacijo oz. na ocenjeno realizacijo. Že do sedaj 

se je v proračun steklo več prihodkov iz naslova davka na dediščine in darila, davka od 

premoženja od stavb in davka na promet nepremičnin. 

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE  

Zvišanje prihodkov iz naslova davka od dobitkov od iger na srečo. 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  

Sredstva se zvišujejo zaradi višje realizacije na določenih kontih (najemnine od poslovnih 

prostorov, najemnine za optično omrežje). 

 

NEDAVČNI PRIHODKI:  

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  

Sredstva se spreminjajo na posameznih kontih v skladu s pričakovano realizacijo. Prihodki 

od vodnih povračil so sedaj vračunani v ceni vode in se kot taki ne prikazujejo ločeno. 

Režijski obrat zaračunava odvoz grezničnih gošč, storitve vzdrževanja pokopališč kar 

zaračuna. 

Višji bodo predvidoma tudi prihodki iz naslova storitev čiščenja in odvajanja.   

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI  

Prihodki iz naslova ZPIZ za druž.pomočnika se zmanjšujejo, ker plačujemo samo še za 

enega, dva družinska pomočnika sta si uredila status osebnega asistenta. Lastne udeležbe 

od aprila ni imel več noben od 3 upravičencev do družinskega pomočnika.   

Komunalni prispevek je višji iz naslova plačila komunalnega prispevka za gradnjo  

trgovskega centra SPAR. 

Drugi prihodki pa predstavljajo nakazilo gotovinskih sredstev po pokojni osebi za katere 

smo plačevali domsko oskrbo, povračila stroškov ogrevanja, uporabnine garaže, povračil 

stroškov analiz vode za oba vaška vodovoda, bonus zavarovalnih premij. 

 

KAPITALSKI PRIHODKI: 

722 PRIH.OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN DRUGI H NEOPREDMETENIH OSN.SRED.  

Občina je že večkrat neuspešno poskusila prodati premoženje, ki ga je podedovala. 

Trenutno je v teku ponovni razpis za prodajo starih poslovnih prostorov in posameznih hiš. 

Pričakujemo realizacijo teh prihodkov. 

 

PREJETE DONACIJE: sprememba na višino realiziranih sredstev. 

 

TRANSFERNI PRIHODKI:  

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ  

Nekatere prihodke smo zvišali na realizacijo, prihodke iz naslova sofinanciranje države za 

rondo pri KZ Radgona pa smo znižali, ker bo izgradnja in s tem sofinanciranje predmet 

naslednjega proračunskega leta. Za 320.000 evrov je znižan tudi odhodek iz tega naslova. 

 

Za električno polnilnico (obrazložitev pri odhodkih) bo Eko sklad prispeval 4.800 evrov.  
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741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SRED.PRORAČUNA EU  

Spremenjena dinamika izgradnje Centra za krepitev zdravja (posebej obrazloženo pri 

odhodkovni proračunski postavki), zato bodo tudi prihodki pritekali drugače od 

načrtovanega. 

 

IV/3. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2019 

PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PO POSTAVKAH 

 

ODHODKI 

 

100 OBČINSKI SVET 

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

KOMISIJE)  

Povišanje sredstev za 3.000 evrov (prenos iz PP strokovne komisije, kjer se teh sredstev 

ne bo potrebovalo). 

01022 Občinski informator in Glasnik  

Glede na to, da je sprejet sklep, da se Glasnika ne izda, bi na tej proračunski postavki 

nastal višek sredstev, zato smo jih zmanjšali na pričakovano raven porabe. Sredstva se 

porabljajo za izdajo Informatorja s katerim se redno obvešča občane o aktualnih zadevah, 

ki se dogajajo v naši občini. 

 

200 NADZORNI ODBOR 

Ni sprememb. 

 

300 ŽUPAN 

03008 Druga povračila za delo župana in podžupana  

Sredstva so na to proračunsko postavko prenesena iz Tekoče proračunske rezervacije. 

Potrebna so bila za poravnavo potnih stroškov službenih potovanj župana in podžupana, 

medtem ko so bile letalske karte plačane s 100% soudeležbo. 

01024 Stroški drugih prireditev in protokolarnih dogodkov  

Sredstva v višini 5.000 evrov so bila na postavko prenešena iz Tekoče proračunske 

rezervacije, da so se lahko kupile dotrajane zastave, naredili dodatni drogovi, skratka zato, 

da se lahko izobesijo zastave v skladu s protokolom. 

 

400 OBČINSKA UPRAVA 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike  

04003 Stroški bank in plačilnega prometa  

Dodatna sredstva so potrebna zato, ker so poslovne banke začele zaračunavati negativne 

obresti za stanja denarnih sredstev na računih.  

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti  

04320 Park botrstvo - brošura v ang.jeziku  

Sredstva se znižujejo na višino realizacije.  
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06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti  

04239 PORA GORNJA RADGONA - delovanje  

V skladu s Pogodbo o izvajanju splošnih razvojnih nalog za občino Radenci je potrebno 

zagotoviti dodatna sredstva v višini 643,62 evrov. 

06039001 Administracija občinske uprave  

04006 Stroški notarjev, odvetnikov, sod.stroški, svetovanje  

Sredstva za odvetniške in svetovalne storitve so namenjena za poplačilo odvetniških 

storitev ter svetovalnih storitev v zvezi s prekinitvijo koncesijske pogodbe za GJS (SIM 

d.o.o.) in za celotno vodenje prodaje deleža v podjetju DOSOR d.o.o.. 

Prav tako je del sredstev namenjen za storitve pomoči pridobivanja projektov na državni 

ravni (cesta Radenci rondo-mostovi in cesta Radenci-Okoslavci). Ostalo so stroški overitev, 

vpisov v zemljiško knjigo in sestav notarskih zapisov. 

04013 Izdatki za blago in storitve za delo v upravi  

Sredstva smo na proračunsko postavko prerazporedili iz Tekoče proračunske rezervacije in 

sicer zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja občinske uprave. Potrebna so bila 

dodatna sredstva za pisarniški material, čistila, drugi splošni material in storitve, telefonijo 

ter poštnino. Stroški za izobraževanje v okviru vzpostavitve EU pisarne so dokončni, zato 

smo zmanjšali sredstva na realizacijo.  

04333 STROKOVNE KOMISIJE  

Delovanje strokovnih komisij je v glavnem brezplačno zato smo sredstva prenesli na 

sejnine občinskega sveta in odborov (3.000 evrov). 

10039001 Povečanje zaposljivosti  

04035 Javna dela v javnih zavodih  

V letu 2019 so bila javna dela odobrena le OŠ Radenci, zato bodo sredstva ostala in smo 

jih razporedili nazaj v proračun.  

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

04296 Komunalno opremljanje parcel pri GD Rad.-Bor.1.faza  

Sredstva v višini 20.000 so povišana zaradi položitve elektroenergetskega kabla do 

območja za gasilskim domov kjer se sedaj urejajo parcele s komunalno infrastrukturo in 

bodo konec decembra dane v prodajo. 

04449 Cesta - obnova Prisojne cete (dodatna dela)  

V okviru celostne ureditve Prisojne ceste je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 

50.000 evrov in sicer za ureditev hodnika za pešce od križišča za DOSOR do konca naselja 

ter za preplastitev vozišča v istem delu, torej do konca naselja.  

13029003 Urejanje cestnega prometa 

04056 Vzdrževanje prometne in neprometne signalizacije in BCP  

Zagotovitev sredstev za izdelavo elaborata za neprometne označbe (zahteva 

inšpektorata). V letu 2020 pa se bo pristopilo k enotni izvedbi označevalnih neprometnih 

tabel. S tem se bo v občini zagotovile enotne označbe in bo kot turistična občina izgledala 

lepše in drugače. 
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04315 RONDO pri KZ Radgona  

Sredstva za izvedbo začasnega krožišča z gradbeni deli, ki so že del investicije kasnejšega 

rondoja. Sredstva iz proračuna RS bodo zagotovljena v letu 2020, ko bo stekla izdelava 

trajnega krožišča. 

04852 UREDITEV STANOVANJSKE SOSESKE RADENCI-VAS KOT OBMOČJE 

PRIJAZNEGA PROMETA 2.faza  

Iz Tekoče proračunske rezervacije so se zagotovila sredstva za izvedbo nadzora pri 

gradnji. Gre za sredstva v višini 3.000 evrov. 

13029004 Cestna razsvetljava  

04219 Javna razsvetljava - obnova  

Znižanje proračunske postavke na višino sredstev, ki so potrebna za obnovo javne 

razsvetljave (izdana naročilnica). JR se je obnovila na relaciji od rondoja pri avtobusni 

postaji do naselja Rihtarovci ter poskusno v delu Rihtarovcev. 

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje  

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

Na kontu 402099 so sredstva za sanacijo kabla v Murščaku ( iz zavarovalnine) ter za 

položitev kabelske kanalizacije v času izgradnje komunalne ureditve parcel za gasilskim 

domov in delom Gubčeve, da se izognemo kasnejšim prekopavanjem na novo urejenih 

površin. Ta del investicije se bo všteval tudi v vrednost odprtega širokopasovnega 

omrežja. Omrežje se je dalo tudi zavarovati, zato je potrebnih 3.000 evrov v ta namen. 

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike  

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

Iz Tekoče proračunske rezervacije smo zagotovili 1.500 evrov za stroške sodelovanja s 

krajem Kratovo v Makedoniji (doniranje gasilskega kombija).  

15029002 Ravnanje z odpadno vodo  

04400 Subvencioniranje cene omrežnine(kanalizacija)  

S sklepom obč.sveta je bilo sklenjeno, da se cena omrežnine delno subvencionira. 

Mesečna višina subvencije je cca 2.930 evrov. Na tej postavki je knjižena tudi subvencija, 

ki jo je po sklepu obč.sveta zaračunaval prejšnji upravljalec GJI. 

04404 Subvencioniranje cene omrežnine (čistilna naprava)  

S sklepom obč.sveta je bilo sklenjeno, da se cena omrežnine delno. Mesečna višina 

subvencije je cca. 2.110 evrov. 

04824 Kanalizacijski sistem (iz omrežnine)  

Sredstva za sanacijo kanalizacije. Gre za namenska sredstva omrežnine iz naslova 

kanalizacijskega omrežja. 

04831 KANALIZACIJA - ČRPALIŠČE PARIČJAK  

Izgradnja kanalizacije v delu Paričjaka bo izvedena  v letu 2020, projekti pa bodo plačani 

letos. 
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04834 KANAL.OMREŽJE(iz omrežn)-OBNOVA(Kidričevo naselje od Vikend-

Panonska,Kidrič.nas.med bloki)  

Znižanje sredstev na realizacijo - nižji stroški priprave projektne dokumentacije. 

15029003 Izboljšanje stanja okolja  

04850 ELEKTRIČNA POLNILNA POSTAJA  

Predvidena je izgradnja ene hitre električne polnilnice. Sofinanciranje EKO sklada je v 

višini 4.800 evrov. 

16039001 Oskrba z vodo  

04830 Vodovodno omrežje(iz omrežnine)  

Stroški za sanacijo vodovodnega omrežja v obdobju do 1.4.2019. 

04832 Sanacija GJI - obnove (iz omrežnine)  

Sredstva za sanacijo komunalne infrastrukture na območju celostne ureditve območja 

Radenci Vas (Trdinova in Dajnkova ulica). Uredila se bo obstoječa komunalna 

infrastruktura  - natični jaški na obstoječo kanalizacijo ter ukinitev vtoka meteorne vode 

na Gozdni cesti. 

04833 VODOV.OMREŽJE(iz omrežn)-OBNOVA(Kidričevo naselje od Vikend-

Panonska,Kidrič.bnas.med bloki)  

04839 VODOVOD HRASTJE MOTA (omrežnina)  

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za izgradnjo vodovodnega priključka v 

Hrastje Moti in zadoščajo za nabavo materiala, ki bo potreben. Gradbena dela bodo 

izvedena v okviru režijskega obrata. 

07330 VODOV.SISTEM - HIDRAVLIČNO URAVNOTEŽENJE SISTEMA  

Dodatna sredstva so potrebna za nabavo črpalk in izvedbo telemetrije na območju 

vodovodnega sistema. 

16039003 Objekti za rekreacijo  

04911 PARKOVNO BAZENSKI KOMPLEKS - UREDITEV  

Sredstva v višini 6.200 evrov so namenjena za storitve strokovne pomoči pri zamenjavi 

parcel s Sava d.d. na območju bazenskega kompleksa. 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč  

04848 RUŠENJE OBJEKTOV  

Dodatna sredstva so namenjena za plačilo stroškov analize materiala, ki je namenjen 

vgradnji v staro bazensko školjko. 

16069002 Nakup zemljišč  

04460 NAKUP STVARNEGA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA  

40.000 evrov predstavljajo sredstva za nakup zemljišča ob Slatinski cesti za potrebe 

širitve in dolgoročne ureditve športnega centra. 

50.000 evrov je namenjenih za menjavo zemljišč ob Prisojni cesti (Azurea hoteli).  
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7.500 evrov je namenjenih za prodajo parkirišč za potrebe izgradnje novega 

večstanovanjskega objekta na Radgonski cesti (na mestu stare mesnice). 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov  

04868 CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA  

Sredstva za celotno investicijo ostajajo v okvirih planov, spremenjena je samo dinamika 

porabe sredstev, zato je potreben rebalans tudi na tej proračunski postavki (dinamiko 

porabe je pripravila PORA, investicijo pa vodi Občina G.Radgona).  

17079002 Mrliško ogledna služba  

04134 Mrliško ogledna služba  

Zaradi večjega števila obdukcij (za pokojne, ki umrejo doma, praviloma zdravnik odredi 

obdukcijo) je nastala potreba po dodatnih sredstvih in sicer v višini 1.200 evrov. 

19029001 Vrtci  

04165 Vrtec Radenci  

Sredstva se zvišujejo za 1.840 evrov kolikor so znašali stroški notranje revizije, ki je po 

zakonu obvezna. V drugem delu se proračunska postavka ne spreminja. 

04365 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev  

Sredstva so namenjena dodatnemu znižanju plačil staršev za otroke v vrtcih. To pomeni, 

da starši, ki prvič rešujejo stanovanjski problem in imajo zato najet kredit, plačujejo manj 

(sklep občinskega sveta). Mesečni znesek je cca 3.720 evrov. Delež takih oprostitev pa 

narašča.  

 

46000 REŽIJSKI OBRAT -skupni stroški in komunalna dejavnost  

07014 Delovanje rež.obrata - nakup in najem opreme  

Dodatna sredstva so namenjena nakupu mini bagra in prikolice ter montaži euro priključka 

na kombi. Prav tako je bilo potrebno kupiti omaro za nevarne snovi ter garderobne omare 

za zaposlene v režijskem obratu (shranjevanje delovne obleke). 

 

46001 REŽIJSKI OBRAT - VODA  

 

46002 REŽIJSKI OBRAT - ODVAJANJE(KANALIZACIJA)  

 

46003 REŽIJSKI OBRAT - ČIŠČENJE(ČIST.NAPRAVA)  

 

500 KRAJEVNA SKUPNOST RADENCI:   

05002 Tekoči odhodki za delovanje KS Radenci  

Dodatno se zagotavljajo sredstva v višini 700 evrov za stroške sejnin. 

05010 Stroški tekočega vzdrževanja pokopališča Radenci  

Dodatna sredstva so potrebna za stroške električne energije, za komunalne storitve - 

odvoz smeti. 
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600 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA:    

06001 Tekoči odhodki za delovanje KS Kapela  

Dvig sredstev je potreben za zagotovitev plačila stroškov sejnin (1.000 evrov), električne 

energije ter za drugi material in storitve. Vse skupaj je potrebnih dodatnih 1.450 evrov. 

 

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:  

Ni sprememb. 

 

RAČUN FINANCIRANJA 

22 – Servisiranje javnega dolga 

Ni sprememb. 

 

 

 

 

DODATNE OBRAZLOŽITVE K ODLOKU O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU ZA 

LETO 2019 

 

PP 03001 Nagrada župana in PP 03002 Nagrada podžupana: obe finančni kartici sta 

priloženi in dopisan je ročno plan realizacije do konca leta. Do napake v rebalansu I. je 

prišlo zaradi napačnega izračuna in popolnoma nenamerno. Župansko nadomestilo je 

zakonsko določeno in ne more biti ne večje ne manjše, torej vsak mesec je isti strošek, tj. 

1.711,61 evrov bruto II. (neto nadomestilo in vsi prispevki). Plača podžupana pa je 

določena s sklepom župana in je tudi vsak mesec ista, tj. 1.202,55  evrov bruto II. (neto 

nadomestilo in vsi prispevki) – priložen je obračun nadomestil. 

 

PP 04006 Odvetniške storitve: priložena je finančna kartica iz katere je razvidno za kaj 

so bile porabljene odvetniške storitve. Neplačana sta trenutno še dva računa in sicer 

odvetniške storitve v zvezi JP Prlekija (Stušek d.o.o., cca 3.100 evrov).  

 

PP 04230 Tekoča proračunska rezervacija:  prerazporeditev s sklepom št. 4/2019 na 

proračunske postavke, kjer je bilo prenizko planirano. Priložena je realizacija 

prerazporeditve s pojasnili. Stroški službenih potovanj niso bili predvideni v taki višini 

(stroški izobraževanja novih sodelavcev v upravi – ZUP, imenovanje v naziv), prav tako so 

stroški poštnine višji zaradi velikega števila pošiljk z osebno vročitvijo (sklepi, odločbe – 

razpisi za športna in kulturna društva, humanitarna društva, druga društva, Informator).  

 

04296 Ureditev parcel za gasilskim domom: v letu 2018 je bil položen kabel za 

elektriko do parcel za gasilskim domom, plačan pa je bil januarja 2019. Priložen je račun. 

 

07014 Nakup opreme za režijski obrat:  

Nakup minibagerja so potrdili naslednji svetniki: po e-mailu M.J., po e-mailu D.D.,  po e-

mailu A.D., po e-mailu A.H., po e-mailu M.G., po e-mailu J. K.- zahteva dodatno pojasnilo, 

telefonsko 23.9.2019 D.B., telefonsko 23.9.2019 J.T., telefonsko 23.9.2019 V.R. 

(pogojno,če bo dovolj izkoriščeni), telefonsko 23.9.2019 A.D.. Ostali se niso odzvali.  

Priloga: kopija uradnega zaznamka glede odločitve svetnikov 

Predložen bo tudi novi načrt nabav, ki je usklajen z rebalansom II.za leto 2019. 

 

PP 04848 Rušenje objektov: rušitve (brez zadružnega doma) bodo stale 31.319,84 EUR 

z DDV.  Izvajalec je izvedel že vsa dela razen mletja in zasipa bazena, ker čakamo na 

oceno odpadka. Izvajalec je že izdal račun v višini 26.378,84 eur z DDV. Iz tega naslova je 

bila izdana še naročilnica za oceno odpadka v višini 1.537,20 eur z DDV. Za rušenje 

zadružnega doma se bo opravilo novo povpraševanje, ko bo potrjen rebalans proračuna. V 

najboljšem primeru bo rušenje le tega stalo 8.479 eur z DDV + nadzor kakšnih 700 eur z 

DDV. 

 



Rebalans II. proračuna Občine Radenci za leto 2019 
 
  

 
 

04307 Internetno omrežje: v sklopu izvedbe investicij se bo izvedla tudi položitev 

kabelske kanalizacije na območju Radenci Vas 2. faza in pri urejanju parcel za gasilskim 

domom. Priložena je ponudba podjetja Terra za material in ponudba podjetja Indrast za 

gradbena dela.  Na območju Prisojne ceste se kabelska kanalizacija zaenkrat ne bo 

izvedla. Dela polaganja kabelske kanalizacije na parcelah za GD in projektu Radenci Vas so 

ovrednotena na 18.300 eur brez DDV (DDV predstavlja v tem primeru opravičen stroške). 

 

04449 Cesta – obnova Prisojne ceste – dodatna dela: priložen je predračun št. 

2019/373-1 za dela v vrednosti 36.300,13 evrov, ki obsega preplastitev Prisojne ceste, z 

izvedbo ločenega hodnika za pešce v širini 1,5 metra in dolžini cca 144 metrov. 

Prav tako je predvideno asfaltiranje dveh krajših ulic do novih hiš v dolžini 2 x 38,5 

metrov, ki so trenutno v gramozni izvedbi in izvedba cestnih robnikov ob dovozni cesti v 

dolžini 71,5 metrov. 

Predlagana investicija je ocenjena na 9.000,00 eur. 

 

 

 

 

Radenci, 23.10.2019 

 


