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Rebalans I. proračuna Občine Radenci za leto 2020

OBRAZLOŽITEV SPREMEMB ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE RADENCI ZA LETO 2020
UVOD
Proračun Občine Radenci za leto 2020
Uradnem glasilu slovenskih občin
makroekonomskimi kazalci države,
projektov in na podlagi pričakovanj in

je bil sprejet na 13. redni seji 13.3.2020 in objavljen v
št.11/20. Proračun je bil pripravljen v skladu z
na podlagi že sklenjenih pogodb o sofinanciranju
ocen o realizaciji na lokalni ravni.

Po ustaljenem prikazu vam v Odloku o spremembi odloka o proračunu Občine Radenci za leto
2020 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.
SPREMEMBE BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV
•
Do konca proračunskega leta so skupni prihodki proračuna ocenjeni na
10.909.956,13 kar predstavlja znižanje za 3,95% oz. za 813.754,41 eur.
•
V navedeni bilanci načrtujemo 14.796.869,41 EUR odhodkov, kar skupno
predstavlja zvišanje za 0,03%. Tudi te spremembe so podrobno opisane v
nadaljevanju v obrazložitvi posebnega dela proračuna.
•
Po bilanci prihodkov in odhodkov je proračunski primanjkljaj 3.886.913,28 EUR.
SPREMEMBE RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Račun finančnih terjatev in naložb se ne spreminja.
SPREMEMBE RAČUNA FINANCIRANJA
Pod točko VII. – domače zadolževanje smo predvideli najem kredita v višini 2.270.000,00
EUR.
Račun se spreminja tudi v točki IX. Sprememba stanja sredstev na računu, ki bo negativno,
v višini -1.797.837,64 EUR.
Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta je v višini 1.801.582,48 eur.
Tako naj bi bilo stanje sredstev ob koncu leta 2020 v višini 3.644,84 EUR.
Občinskemu svetu, ki sprejema Odlok o spremembah odloka o proračunu občine
Radenci za leto 2020 predlagamo, da opravi sprejem po določbah poslovnika (UGSO
št. 6/15), ki urejajo obravnavo in sprejem dopolnjenega predloga proračuna.
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IV/2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE RADENCI
ZA LETO 2020
PRIHODKI
V predlogu rebalansa proračuna Občine Radenci za leto 2020 ocenjujemo, da bomo prihodke
realizirali v višini 10.909.956,13 oz. 3,95% manj od načrtovanih.
DAVČNI PRIHODKI: prihodki iz naslova dohodnine se spreminjajo, ker je bila določena
višja primerna poraba. Tako je planiranih 4,74% več oz. dodatnih 140.420,00 evrov.
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

+140.420,00

Gre za učinek povišanja t.i.glavarine.
Dohodnina je izračunana na podlagi podatka o številu prebivalcev v naši občini na dan
30.09.2019 in v predlaganem znesku 623,96 eur/prebivalca.
30.09.2019: 5.140 prebivalcev
Mlajši od 6 let: 239
Mlajši od 15 let in starejši od 6 let: 379
Starejši od 65 let in mlajši od 75 let: 725
Starejši od 75 let: 514
Vsota korigiranih kriterije: 0,966958
Novi izračun dohodnine: 0,966958 *623,96 EUR*5.140 = 3.101.184 (primerna poraba PPi).
703 DAVKI NA PREMOŽENJE

-20.000,00

Znižujemo prihodke iz naslova NUSZ, ker izračuni kažejo, da bodo kumulativni zneski nižji od
planiranih.
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

-110.000,00

Znižanje prihodkov iz naslova turistične takse zaradi epidemije za 110.000,00 evrov.
NEDAVČNI PRIHODKI: Znižujejo se nedavčni prihodki in sicer za 12,41% oz. 230.083,94
EUR. Izpad prihodkov se pričakuje pri koncesijskih dajatvah od iger na srečo in nekaj pri
komunalnih storitvah, prihodki pa so načrtovani od prodaje storitev in sicer iz naslova rabe
športnega centra in športne dvorane.
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

-31.200,00

Sprememba pri prihodkih iz naslova iger na srečo. Znižanje za 30.000,00. Posledica
epidemije, zaprta igralnica.
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

-64.700,00

Prihodki iz naslova vodarine, kanalščine, čiščenja se planirajo na pričakovano realizacijo.
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

-134.184

Znižujejo se prihodki iz naslova komunalnih prispevkov in prihodki Olimpijskega komiteja.
KAPITALSKI PRIHODKI: se znižujejo na podlagi spremenjenega letnega načrta ravnanja s
stvarnim premoženjem. Predvidevamo, da bo manjši izkupiček od prodaje stavbnih zemljišč,
kmetijskih in gozdnih.
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

+16.226,00

Planiramo jih na podlagi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v
letu 2020.
Priloga: Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem
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722 PRIH.OD PROD.ZEMLJ.IN DRUGIH NEOPRED.OSN.SRED.

-299.552,00

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2020 vsebuje načrt
razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženja Občine Radenci za leto 2020 se načrtuje v
orientacijski vrednosti 910.682,00 EUR in vključuje nepremičnine, kot priloga Proračuna
Občine Radenci za leto 2020.
Gre za prihodke od prodaje zemljišč v lasti občine Radenci (nezazidana stavbna zemljišča za
Gasilskim domom Radenci, pozidana stavbna zemljišča, stavbe, dele stavb, stanovanjske
hiše, kmetijska zemljišča in gozdovi, druge podedovane nepremičnine).
PREJETE DONACIJE: plan na realizacijo.
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

+2.850,00

Realizacija.
TRANSFERNI PRIHODKI: načrtuje se znižanje prihodkov za 313.614,47 evrov oz. 7,64 %.
740 TRANSF.PRIH.IZ DRUGIH JAVNOFINAN.INSTITUCIJ

-313.614,47

Spremembe:
- prihodki za nogometno igrišče na travi: v letu 2020 bo realiziranih 32.334 evrov, ostalo v
letih 2021 in 2022 (do 65.000,00) Fundacija za šport RS.
- prihodki iz RS za telovadnico 0,00 – razpis je bil razveljavljen.
- prihodki za telovadnico iz Fundacije za šport RS ne bodo realizirani, ker Fundacija gradnje
telovadnice ni podprla
- sredstva za javna dela se samo prenašajo med konti prihodkov (iz 7403 na 7400)
- prihodki iz naslova Eko sklad za minibus ne bodo realizirani, ker je bil razpis zaprt
Pričakujemo pa 400.000 evrov iz Eko sklada za izgradnjo telovadnice pri OŠ Kapela.
ODHODKI
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

+15.430,00

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.
Povečanje stroškov plač je posledica likvidacije ZTIŠ in prezaposlitve dveh delavcev iz Zavoda
za turizem in šport v občinsko upravo. Posledično znižanje proračunske postavke 04080, Javni
zavod.
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

+1.994,00

Povečanje stroškov zaradi prezaposlitve dveh delavcev iz Zavoda za turizem in šport v obč.
upravo. Posledično znižanje pror. postavke 04080, Javni zavod.
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

-60.655,05

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
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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.
409 REZERVE

+66.349,00

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 - epidemija).
Odhodki za splošno proračunsko rezervacijo so planirani v višini 30.000 evrov (sredstva so
namenjena za financiranje nepredvidenih nalog , za katere sredstva v proračunu niso
predvidena ali niso planirana v zadostni višini).
410 SUBVENCIJE

+14.463,16

Sredstva na kontu 410200 so sredstva, ki so bila namenjena kot pomoč gospodarstvu pri
odpisu plačil komunalnih storitev za mesec marec 2020.
Povišanje za 14.463,16 evrov.
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

-261.51

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).
Povišanje transferov v višini 20.150,70 evrov je iz naslova pomoči prebivalcem v času
epidemije in sicer so stroški nastali zaradi odpisa plačil za komunalne storitve za mesec marec
2020. Prihranki pa so nastali pri plačilih za družinskega pomočnika, pri subvencijah najemnin
ter pri plačilu prevozov v šolo (posledica epidemije).
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

-72.748,42

Glavni vzrok zniževanja transferov:
Znižujejo se sredstva za prireditve, ker se letos ne bodo izvajale in posledično ne bo razpisov,
sredstva za delovanje društev pa se tudi znižujejo za polovico - okrnjeno delovanje raznih
društev kot posledica epidemije.
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

-100.996,03

Stroški na kontu 413 so nižji zaradi likvidacije Zavoda za turizem in šport Radenci (nižji
materialni stroški in nižji stroški plač).
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

+156.964,40

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.
432 INV.TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

-16.200,00

Znižanje predvidenih transferov zaradi likvidacije Zavoda za šport in turizem.
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IV/3. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2020 PO
PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PO POSTAVKAH
ODHODKI
Opomba: Na nekaterih proračunskih postavkah posebnih obrazložitev ni. Sredstva se
načrtujejo v višini realizacije, ki je že dokončna in se na predmetni proračunski postavki več
ne bodo dogajale spremembe.
100 OBČINSKI SVET
01002 SEJNINE (OBČ.SVET,ODBORI, KOMISIJE)

+20.000,00

Potrebnih bo več sredstev za izplačilo sejnin zaradi večjega števila sej od prvotno planiranih
v proračunu za 2020. Posledično z več sklicanimi sejami je tudi več stroškov sejnin odborov.
+20,000,00 evrov
01004 Financiranje političnih strank

+346,43

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 za leto 2020
znaša 6.202,37 evrov oz. 0,2% primerne porabe.
Političnim strankam pripadajo strankam Desus, NSi, SDS in SD.
Povišanje je posledica povišanja primerne porabe za našo občino.
01055 Financiranje svetniških skupin

+346,42

V skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin Občinskega sveta Občine Radenci
je namenjenih za njihovo delovanje 0,2% primerne porabe občin. Povišanje je zaradi
povišanja primerne porabe.
400 OBČINSKA UPRAVA
04006 Stroški notarjev, odvetnikov, sod. stroški, svetovanje

+15.000,00

Povišanje stroškov zaradi plačila stroškov likvidacije Zavoda za turizem in šport (planira
10.000,00) in zaradi ostalih stroškov notarjev (overitve pogodb, prodaje, razdruževanje
lastnine,...).
04010 Plače in drugi izdatki zaposlenim v občinski upravi

+17.424,00

Povišanje stroškov zaradi prezaposlitve dveh delavcev, ki sta bila prej zaposlena pri JZTIŠ,
od 1.julija pa bosta zaposlena v občinski upravi.
Priloga je spremenjen Kadrovski načrt za 2020-2021. Sredstva za izplačilo COVID-19 dodatka
dobi občina povrnjena (stroški so nastali na večih proračunskih postavkah, ki zajemajo plače).
04016 Oprema v upravi (nakup, vzdrževanje)

+5.000,00

Dodatna sredstva so potrebna zaradi nabave strojne računalniške opreme za potrebe občinske
uprave(nove zaposlitve).
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.
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04021 Zaščita in reševanje - civilna zaščita

+4.400,00

V predmetni postavki smo namenili dodatnih 4.400 € za nakup vozila z dvižno košaro.
04035 Javna dela v javnih zavodih

-8.000,00

Znižanje stroškov javnih del zaradi zmanjšanih potreb oz. ne zaposlovanja v času epidemije.
Javna dela v ZTIŠ ne bodo realizirana.
V program so vključeni stroški sofinanciranja plače v višini do 35% bruto in stroški regresa v
celoti.
04050 Kmetijski program in obramba pred točo

-9.150,00

Od postopkov komasacije se odstopi in zato novonastalih stroškov več ne bo.
04057 Zimska služba na občinskih cestah

-40.000,00

Znižanje stroškov kot posledica mile zime.
04059 Vzdrževanje javnih površin - javna snaga

-6.318,94

Dogovorjeno je znižanje stroškov za izvedbo letnega plana (izobešanje zastav in plakatov),
ker je dela prevzel režijski obrat.
04247 Vzdrževanje občinskih cest (koncesija)

-229.200,00

Sredstva za investicijsko vzdrževanje smo prenesli na več posamičnih proračunskih postavk.
Dela za obnovo cest bodo oddana na podlagi razpisov.
Sredstva za tekoče vzdrževanje, ki se izvajajo na podlagi podeljene koncesije, ostajajo
nespremenjena.
04855 Ured.RT-941/141 Grabonoš-Radenci, od km 1+000 do km 7+400 +2.330,00
Naročena je izdelava izvedeniškega mnenja za izveden hodnik za pešce ob regionalni cesti
RT-941. Dodatna potrebna sredstva: 2.330,00 evrov.
04856 Ureditev regionalne ceste R1-230/0366 Radenci-Petanjci

+9.100,00

Stroški projektiranja kanalizacije in vodovoda na relaciji rondo pri AP – mostovi.
04858 CESTA LC 844361 RADENSKI VRH PREPLASTITEV

+125.000,00

Izvedba preplastitve ceste v Radenskem Vrhu, dela so v izvajanju. Sredstva so prenesena iz
proračunske postavke 04247, Vzdrževanje cest. Gre samo za evidentiranje investicije na
ločeni PP.
04859 CESTA JP 844141 BORAČEVA-PTUJSKA CESTA-PREPLASTITEV

+100.00,00

Sredstva so prenesena iz proračunske postavke 04247, Vzdrževanje cest. Gre samo za
evidentiranje investicije na ločeni PP. Razpis je v teku.
04860 REKONSTRUKCIJA MOSTU V BORAČEVI(Senčar) - OGRAJA

+5.000,00

Obnova mostne ograje na mostu čez Boračevski potok. Sredstva so prenesena iz proračunske
postavke 04247, Vzdrževanje cest. Gre samo za evidentiranje investicije na ločeni PP.
04861 UREDITEV AVT.POSTAJE MURŠČAK-oporni zid

+12.663,00

Izvedel se bo oporni zid in ureditev avt. postajališča v Murščaku.
04315 RONDO Boračeva (pri Petrolu)

+2.000,00

Zasaditev dreves ob Dalmatinovi ulici pri rondoju za Spar.
04077 Turistične prireditve, promocija in delovanje društev

-14.400,00

Zmanjšanje sredstev zaradi odpovedi prireditev in okrnjenega delovanja društev.
04313 Družinsko turistični festival MAČJE MESTO

-15.000,00

Odpoved festivala.
04080 Javni zavod za turizem in šport Radenci

-110.415,00

Znižanje sredstev zaradi likvidacije zavoda.
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04768 Vinska fontana na Kapelskem Vrhu

+120.000,00

Projektant, ki je zaposlen na OU Občine Radenci, bo pripravil projekt izgradnje turistične točke
na Kapelskem Vrhu, katerega osrednja točka bo vinska fontana. Sredstva bodo namenjena
za vsa potrebna gradbeno obrtniška dela in ureditev okolice. Cilj projekta je predstaviti
obiskovalcem vinsko ponudbo našega kraja z aktivnim vključevanjem vinogradnikov v
delovanje turistične točke.
04400 Subvencioniranje cene omrežnine(kanalizacija)

+16.453,28

Dodatna sredstva zaradi odpisa plačil stroškov kom. storitev za marec 2020.
Podlaga: sklep občinskega sveta
04403 Subvencioniranje cene kanalščine(kanaliz. omrežje)

+5.645,20

Dodatna sredstva zaradi odpisa plačil kom. storitev za marec 2020.
Podlaga: sklep občinskega sveta
04404 Subvencioniranje cene omrežnine (čistilna naprava)

+502,52

Dodatna sredstva zaradi odpisa plačil kom.storitev za marec 2020.
Podlaga: sklep občinskega sveta
04405 Subvencioniranje cene čiščenja (čistilna naprava)

+10.009,10

Odpis plačil kom.storitev za marec 2020. Podlaga: sklep občinskega sveta
04406 Subvencioniranje okoljske dajatve

+3.395,48

Odpis plačil kom.storitev za marec 2020. Podlaga: sklep občinskega sveta
04353 Preimenovanje ulice - zamenjava dokumentov

+4.000,00

Stroški zamenjave osebnih dokumentov zaradi preimenovanja ulice.
04911 PARKOVNO BAZENSKI KOMPLEKS - UREDITEV

-80.000,00

Znižanje sredstev za 80.000, 00 evrov, ker so prenesena na proračunsko postavko 04912
Igrišče za minigolf.
04912 IGRIŠČE ZA MINIGOLF

+80.000,00

Občina je naročila projektno dokumentacijo za novogradnjo igrišča za mini golf na lokaciji,
kjer se nahaja obstoječe zapuščeno igrišče. Občina je uredila tudi zemljišče, ki je potrebno za
gradnjo igrišča v last in posest in s tem izpolnila pogoje za začetek gradnje. Igrišče za mini
golf je del projekta obnove parkovnega kompleksa v radenskem parku. Z gradnjo igrišča
bomo začeli že v letu 2020.
04122 Cenitve in geodetske odmere

+5.000,00

Povečanje potreb po geodetskih odmerah zaradi urejanja lastninskih razmerij na območju
celotne občine (prenos ceste, javnih poti,...).
04460 NAKUP STVARNEGA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

-89.540,00

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2020 vsebuje načrt
pridobivanja nepremičnega premoženja, ki je del Proračuna Občine Radenci za leto 2020.
Konto 42060001 Nakup zemljišč-razno
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2020 vključuje
nepremičnine, navedene v PRILOGI 1. V znesku 335.440 € je zajet tudi predviden nakup dela
zemljišča s parc. št. 289, k.o. 202 Kapelski Vrh ("Gostilne Dunaj" ), potrebnega za širitev
državne ceste, v višini 120.044,00 €, ki je finančno zaveden pod konto Rekonstrukcije državne
ceste.
04136 Sakralni in drugi naravni ter kulturni spomeniki v občini

+13.000,00

Sredstva za obnovo naravne in kulturne dediščine. 3.000 evrov za obnovo cerkev in sicer
1.000 evrov za Kapelo in 2000 evrov za Radenci. 10.000 evrov za ohranitev in obnovo tipičnih
vinogradniških hišk v naši občini, ki bi jih v nadaljevanju lahko uporabili v turistične namene
kot prikaz »stare vajncarske hiše«.
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04145 Dejavnost kulturnih društev

-10.800,00

Odpoved prireditev zaradi epidemije in okrnjeno delovanje društev v letošnjem letu,
posledično se sredstva znižujejo.
04150 Podpora drugim društvom

-8.000,00

Odpoved prireditev zaradi epidemije in okrnjeno delovanje društev v letošnjem letu,
posledično se sredstva znižujejo.
04156 Šport v društvih

-35.200,00

Odpoved prireditev in okrnjeno delovanje društev zaradi epidemije, posledično se sredstva
znižujejo.
04340 TELOVADNICA OB OŠ KAPELA

+192.845,00

Sredstva za novogradnjo se povišujejo za 200.000,00 evrov na skupno 2.300.000,00, od tega
je predvidenih 400.000,00 kot sofinanciranje Eko sklada. Občina bo ponovila javno naročilo s
tem, da bo racionalizirala nekatere vgradne elemente.
04456 Vzdrž.in uprav. ŠRC Slatina

+15.000,00

Predvideni stroški delovanja in vzdrževanja ŠRC Slatina.
04457 Vzdrž.in uprav. Špor. dvorane Radenci

+15.000,00

Predvideni stroški delovanja in vzdrževanja ŠD Radenci.
04459 Vzdrž.špor.obj.in površin namenjenih brezplačni javni uporabi

+500,00

Sredstva za vzdrževanje drugih javnih športnih objektov(igrala).
04511 ŠRC SLATINA- Izgradnja nogom. igrišča na umetni travi

-5.000,00

Znižanje sofinanciranja za 5.000,00 evrov. Prihodki so predvideni v letu 2020, 2021 in 2022
(sklep o dodelitvi sredstev).
04200 Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok

-13.000,00

Znižanje stroškov zaradi epidemije, ko otroci niso bili pri pouku in niso bili potrebni prevozi.
04207 Družinski pomočnik

-7.592,00

Od aprila 2020 nimamo več nobenega družinskega pomočnika, ki bi ga bilo potrebno
financirati.
04924 Mestni minibus

-168.663,60

Ni razpisa in občina ne bo pristopila k nakupu minibusa.
04212 Subvencije najemnin

-4.000,00

Manj odločb za subvencioniranje najemnine.
04215 Rdeči križ

-3.500,00

Sprejema starejših občanov se letos zaradi varnostnih razlogov za zdravje ne bo izvedlo.
04216 Humanitarna društva in zavodi

-4.000,00

Okrnjeno delovanje društev kot posledica epidemije, sredstva znižujemo za polovico.
04225 Oblikovanje prorač.rezerve za odpravo posledic narav.nesreč

+45.000,00

Zaradi porabe sredstev stalne proračunske rezerve (za naravne nesreče in podobno), je
potrebno v sklad izločiti dodatna sredstva. Sredstva so bila porabljena v skladu s sprejetim
odlokom za nabavo mask, razkužil, delovanja Štaba CZ, ...).
04230 Tekoča proračunska rezervacija
Sredstva za nepredvidene
proračunskih postavkah.

namene

oz.

+21.349,00
prenizko

planirane

stroške

na

posameznih
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46000 REŽIJSKI OBRAT - spl.kom.dej. in ostalo(JR)
07015 Vzdrževanje objektov v občinski lasti

+10.000,00

Občina ureja in skrbi za več površin in stavb, ki jih imamo v lasti. Prizadevamo si, da bi te
prazne hiše in objekte čim prej prodali in s tem zmanjšali stroške vzdrževanja.
07013 VZDRŽEVANJE VOZIL ZA RO

+8.000,00

Stroški rednega vzdrževanja, zavarovanja ter stroški goriva za ves vozni park, ki ga ima
režijski obrat.
07014 Delovanje rež.obrata - nakup in najem opreme

-83.200,00

Nakup električnega smetarskega vozila se ne bo izvedel, ker ni aktualnih razpisov, ki bi
omogočali sofinanciranje.
07321 OSKRBA Z VODO - nakup in vzdrž.opreme

+13.350,00

Dodatna sredstva za nakup dveh naprav za varjenje vodovodnih cevi ter nakup potopne
črpalke za prečrpavanje vode.
07301 OSKRBA Z VODO - HACCP

+7.000,00

Višji stroški urejanja evidenc in vzdrževanja na področju vodooskrbe. Dela so oddana na
podlagi pogodbe.
07308 VODOMERI-VZDRŽEVANJE IN MENJAVA(omrežnina)

-15.000,00

Zamenjanih bo manj vodomerov od predvidenega števila.
07318 VOD.OMR.-NADOMESTILO ZA NEZMOŽNOST RABE(omrež.)

-4.635,00

Realizacija. Izplačila za leto 2019 izvedena.
07319 VODNA POVRAČILA

-2.854,00

Na podlagi pridobljenih vodnih dovoljenj smo dolžni državi plačati vodno povračilo po količini
načrpane vode za leto 2019 (poračun) in za leto 2020 (med letom se plačuje akontacija).
46002 REŽIJSKI OBRAT - ODVAJANJE(KANALIZACIJA)
07202 KANALIZACIJSKI SISTEM-INV.VZDRŽ.(iz omrežnine)

+50.000,00

Dodatna sredstva za obnovo kanalizacije v Vrtni ulici, + 50.000,00 evrov.

500 KRAJEVNA SKUPNOST RADENCI – ni sprememb
600 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA – ni sprememb

Pripravila:
Občinska uprava
Roman LELJAK
Župan občine Radenci
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