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OBRAZLOŽITEV SPREMEMB ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE RADENCI ZA LETO 2020 

 

UVOD 

Proračun Občine Radenci za leto 2020 je bil sprejet na 13. redni seji 13.3.2020 in objavljen v 

Uradnem glasilu slovenskih občin št.11/20. 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 23.6.2020 in objavljena v 

Uradnem glasilu slovenskih občin št. 32/20. Rebalans I. je začel veljati 25.6.2020. 

 

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 

12.702.097,15 EUR kar predstavlja povišanje za 16,43% oz. za 1.792.141,02 evra 

(prikazali smo prihodke za sofinanciranje gradnje čistilne naprave, da lahko 

začnemo z razpisom). 

• V navedeni bilanci načrtujemo 16.226.849,21 EUR odhodkov, kar skupno 

predstavlja zvišanje za 9,66%. Tudi te spremembe so podrobno opisane v 

nadaljevanju v obrazložitvi posebnega dela proračuna. 

• Po bilanci prihodkov in odhodkov je proračunski primanjkljaj 3.524.752,06 EUR.  

 

SPREMEMBE RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

Račun finančnih terjatev in naložb se ne spreminja. 

  

SPREMEMBE RAČUNA FINANCIRANJA 

Pod točko VII. – domače zadolževanje je predviden 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 -1.435.676,42 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 +365.906,06 EUR. 

 

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE RADENCI ZA 

LETO 2020  

 

Opomba:  

Obrazložitve sprememb med VELJAVNIM PRORAČUNOM (s prerazporeditvami) in 

PREDLOGOM REBALANSA II. 

 

PRIHODKI 

V predlogu rebalansa proračuna Občine Radenci za leto 2020 ocenjujemo, da bomo prihodke 

realizirali v višini 12702.097,15 oz. 16,43% več od načrtovanih. 

 

DAVČNI PRIHODKI: se spreminjajo in sicer se povišujejo za 0,99%. 
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703 DAVKI NA PREMOŽENJE -26.870,00 

Znižujemo prihodke iz davka na dediščine in darila ter davka na promet z nepremičninami,   

ker predvidevamo, da ne  bo realizacije v okviru planiranih sredstev.  

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE +63.700,00 

Zvišanje prihodkov iz naslova turistične takse za 60.000,00 evrov. 

 

NEDAVČNI PRIHODKI: Znižujejo se nedavčni prihodki in sicer za 1,52% oz. 24.666,00 EUR.  

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA -39.800,00 

Sprememba pri prihodkih iz naslova iger na srečo. Zvišanje za 30.000,00. Pričakuje pa se 

izpad prihodkov iz naslova omrežnine za GJI zaradi podaljšanega roka plačila (60 dnevni 

plačilni rok). Tako bo v prihodkih načeloma manjkal en mesec (ponavadi 12 mesecev, tokrat 

le 11). 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV -7.800,00 

Prihodki iz naslova uporabe športnega centra se znižujejo na pričakovano realizacijo. 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI -24.934,00 

Planiranje prihodka iz naslova Fundacije za šport v višini 32.334,00 EUR (prej v 74 – 

transfernih prihodkih). Znižujejo pa se prihodki od Nogometne zveze Slovenije na 50.000,00 

(-20.000,00). 

 

KAPITALSKI PRIHODKI: se znižujejo za 5,33% oz. 94.630,00 EUR. 

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV -94.630,00 

Izhodiščna cena za prodajo OŠO omrežja je predvidena v višini 690.000,00 EUR 

(-110.000,00), zvišanje pa je pri prodaji stanovanj (15.370,00). 

 

PREJETE DONACIJE: plan na realizacijo. 

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV +200,00 

Realizacija.  

TRANSFERNI PRIHODKI: načrtuje se znižanje prihodkov v skupni vrednosti 1.804.899,40 

evrov oz. 47,59 %.  

740 TRANSF.PRIH.IZ DRUGIH JAVNOFINAN.INSTITUCIJ                      -209.163,14 

Spremembe: 

- prihodki za nogometno igrišče na travi: v letu 2020 bo realiziranih 32.334 evrov ampak na 

kontu 714 kot je pojasnjeno zgoraj, torej na 74 je 0,00 EUR 

- prihodki iz City Cooperation bodo v 2020 realizirani v višini 7.550,35 Eur, ostalo v 2021 

- Energetska sanacija športne dvorane  delitev po novih izračunih, ki jih pripravlja GE Projekt 

(19.156,33 EUR iz drž. proračuna in kohezijska sredstva v višini 108.552,53 EUR 

- prih. iz naslova sofinanciranje knjižnice in Centra za krepitev zdravja so planirana na podlagi 

realizacije in navodil Min.za finance (pravilno knjiženje iz vira prihodka državnega oz. 

evropskega proračuna – 741 in 740) 

- sredstev iz naslova investicije za ureditev TT Rački Vrh, Atletske steze in ŠP Mukica v 

letošnjem letu ne bo, prav tako so planirani le nujni odhodki, da lahko izvedemo prijave na 

posamične razpise (sredstva so zagotovljena v NRP za 2021) 
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- najvišje povišanje predstavlja sofinanciranje izgradnje čistilne naprave in sicer v predvideni 

višini 4.800.000,00 EUR. Sredstva res ne bodo nakazana letos, zagotavljajo pa 

uravnoteženost proračuna, ker je potrebno planirati investicijo v celoti, da lahko pristopimo k 

razpisu. 

 

PREJETA SREDSTVA IZ EU: realizacija prihodkov iz naslova projekta Prehistory Adventure 

v višini 69.507,62 EUR. Drugi del prihodka bo realiziran v letu 2021.  

782 SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU OZ.DRUGIH DRŽAV                            +69.507,62 

 

ODHODKI 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  

Ni sprememb. 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST  

Ni sprememb. 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE -59.418,56 

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. 

409 REZERVE +30.000,00 

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 60.000 evrov (sredstva so 

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

predvidena ali niso planirana v zadostni višini). 

410 SUBVENCIJE  

Ni sprememb. 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM +28.461,90 

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 je iz naslova dodatnih subvencija staršem za plačilo vrtca. Razlika je tudi 

pri plačilu prevozov v šolo (posledica epidemije). 



Rebalans II. proračuna Občine Radenci za leto 2020 
 
  

 
 

5 
 

 
 

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM -12.190,39 

Podrobna razdelitev teh odhodkov je obrazložena pri posamezni proračunski 

postavki 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI -32.494,42 

Stroški na kontu 413 so nižji (likvidacije Zavoda za turizem in šport Radenci – znana je 

dokončna realizacija, stroški za zavarovanje občanov +9.600,00). Skupna vrednost pa je 

posledica 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV +1.468.732,32 

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). Tako veliko sprememba planiranih odhodkov je v največji meri zaradi PP 04286 

– Izgradnja čistilne naprave. 

Podrobno so odhodki obrazloženi pri posameznih proračunskih postavkah. 

432 INV.TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM                            -13.111,05 

Znižanje predvidenih transferov zaradi odstopa nakupa reševalnega vozila ZD G. Radgona 

(dogovor vseh 4 občin na področju UE),likvidacije Zavoda za šport in turizem.  

 

 

 

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  

01032 OPREMA ZA SEJE OBČINSKEGA SVETA                                             +2.600,00 

Nakup opreme za snemanje sej in tako dolgoročno privarčevanje sredstev, ki jih drugače 

namenjamo za snemanje in predvajanje sej. Sedaj bo občina sama poskrbela za snemanje 

in predvajanje sej s svojo opremo. 

01025 REFERENDUM – stroški                                                                    +24.900,00 

Stroški svetovalnega referenduma, ki bo 25.10.2020. Stroški predvidevajo nagrade OVK 

in članom volilnih odborov ter stroške priprave volilnega materiala ter ostale stroške volitev 

(dežurstvo na UE, poštnina, ...). 
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300 ŽUPAN  

03010 Simbolične nagrade zaslužnim in uspešnim občanom                           -2.000,00 

Na razpis za nagrade za posebne dosežke ni bilo veliko prijav (3), Bila pa je podeljena tudi 

ena nagrada in sicer Zlati maturantki. 

 

400 OBČINSKA UPRAVA   

04003 Stroški bank in plačilnega prometa                                                   -1.700,00 

Stroški plačilnega prometa so nižji od načrtovanih. 

04006 Stroški notarjev, odvetnikov, sod.stroški, svetovanje                  +20.000,00 

Odvetniške storitve predstavljajo stroške za svetovanje pri izgradnji kolesarskih poti od 

Radencev do Okoslavcev, stroške raznih overitev(prodaje, nakupi, menjave zemljišč, 

služnosti), stroške odv.storitev pri JP Prlekija, stroške ukinitve Zavoda za turizem in šport, 

stroške v zvezi z referendumom, ... Ocenjujemo, da bo do konca leta potrebnih še dodatnih 

20.000,00 evrov za morebitne overitve in druge notarske storitve. 

04021 Zaščita in reševanje - civilna zaščita                                                +5.453,40 

Dodatna sredstva v višni 5.453,40 evrov so potrebna zaradi nujnega nakupa 

razkuževalnikov rok. Kupili so se 3 razkuževalniki, in sicer  en za poslovno stavbo in po en 

za vsako osnovno šolo. 

04855 Ureditev RT-941/141 Grabonoš-Radenci                                          -181.200,00 

V letošnjem letu do izvedbe ne bo prišlo zato se sredstva prenašajo v naslednje 

proračunsko leto. Odkup "Dunajove gostilne" občina ne bo izvedla ampak Direkcija sama. 

04856 Ureditev regionalne ceste R1-230/0366 Radenci-Petanjci                 -18.009,00 

Realizacija, plačilo stroškov projektne in druge dokumentacije. 

04857 Rekonstrukcija križišča na RC R1-230/0366 G.Radg.-Radenci             -8.000,00 

Realizacija, plačilo stroškov projektne in druge dokumentacije. 

04858 CESTA LC 844361 RADENSKI VRH PREPLASTITEV 

Realizacija, cesta je v celoti preplaščena in dela so zaključena. 

04219 Javna razsvetljava – obnova                                                            +54.000,00 

Obnova javne razsvetljave je v teku že več let. Potratne svetilke se nadomeščajo z novimi, 

varčnejšimi. Samo postavitev razsvetljave izvaja režijski obrat, prav tako tudi zamenjavo 

svetilk. Vsled menjave svetilk je tudi nižja poraba električne energije. 

04307 Odprto širokopas.omrežje elek.komunikacij v občini Radenci         +11.200,00 

Dodatna sredstva za vzpostavitev katastra evidence v GIS-u (cca 3.000,00 evrov) in 

vzdrževanje, odprave defektov in stroški novih priklopov. 

04081 Informativna signalizacija                                                                 +12.000,00 

Občina Radenci bo postavila na pomembnejših in za turiste obiskanih točkah informativne 

table (kot tabla na platoju pred pošto) s katerimi bo obveščala obiskovalce o točkah, krajih, 

ki si jih je potrebno v občini ogledati in hkrati bomo na kratko orisali našo zgodovino. Cilj 

postavitve teh tabel je vzpodbuditi obiskovalca k raziskovanju. 
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04080 Javni zavod za turizem in šport Radenci                                             -15.935,57 

Realizacija. Zavod je dokončno likvidiran in kot pravna oseba ne obstaja več. 

04311 e-točka (WI-FI povezava v središču Radencev)                                   +500,00 

Od kar ni zavoda, je plačnik električne energije za wi-fi postala občina in zaradi tega so 

potrebna dodatna sredstva v višini 500,00 evrov. 

04768 Vinska fontana na Kapelskem vrhu                                                  +80.192,00 

Občina bo na platoju, kjer je včasih stala stara OŠ oz. vrtec na Kapeli izgradila turistično 

točko, ki smo jo poimenovali vinska fontana. Ob gradbeno obrtniških delih bomo nabavili 

še vinske fontane, stole in mize za obiskovalce, računalniško podporo prostemu točenju in 

prodaji vina. Pred železniškim podvozom bomo postavili veliki elektronski LED panel, na 

katerem bomo objavljali informacije o dogajanju na vinski fontani in vseh ostalih turističnih 

točkah v Radencih. 

04841 Koles.povezave Sklop K1(o.Apače)in sklop K2(o.GR,o.Radenci)      +4.500,00 

Geodetske storitve zajemajo geodetski posnetek trase v sklopu izdelave projekta 

kolesarske steze Sklop K2 1.faza. 2.fazo izvajamo z lastnimi resursi. Predvideno je tudi 

projektiranje tudi trase v občino Sv.Jurij v Slov.goricah. 

04870 TURISTIČNA TOČKA RAČKI VRH                                                       -175.000,00 

Občina Radenci je na 6. javni poziv LAS Prlekija prijavila projekt postavitve počivališča za 

avtodome na Račkem Vrhu. Če bo projekt odobren, bodo stroški nastali v letu 2021 in sicer 

postavitev 4 mest za počivališče s komplet potrebno infrastrukturo (voda, elektrika, 

kanalizacija). 

04923 DIGIKUL - RAZVOJ TURIST.PONUDBE                                              +12.746,00 

DIGIKUL je skupni projekt večih občin iz Pomurja, kjer gre za digitalizacijo turistične 

ponudbe kraja. Občina Radenci želi s sodelovanjem v projektu digitalizirati Zdravilni vrelec 

v Radencih način spoznavanje vode. S pomočjo očal bi se spreminjal Zdravilni vrelec (slike 

iz preteklosti) in prikazati kako Karel Henn začne svojo delovanje v Radencih Zgodba o 

Radenski: https://www.youtube.com/watch?v=uvDyvlY0Y8c&t=302s in še v kombinaciji z 

original posnetki iz zdravilišča Radenci na začetku delovanja. 

Naš namen je nato virtualno prikazati kako nastane mineralna voda. Prikazano bi bilo, da 

se kot sveder za črpanje vode obiskovalec prebija skozi profile prsti in pride do različnih 

vrst voda (mineralnem, termomineralne in termalne). Obiskovalec spozna razliko med 

vodami, kako se voda obnavlja, kako se črpa danes.  

Zgodovina območja Radencev je bogata in sega od prazgodovine, kjer so bile na območju 

najdene posamične najdbe do novejše zgodovine, kjer mineralna zdravilna voda vzpodbudi 

razvoj kraja in turizma. Zdravilišče se je uradno odprto leta 1882 z naseljem in parkom. 

Razvijati se je začelo po l. 1833, ko je K. Henn odkril prvi termalni vrelec. Glavne 

nastanitvene stavbe so Velika Terapija, Zdraviliški dom (hotel Radin), nekdanja 

depandansa (hotel Miral). Park izvira iz druge polovice 19. stoletja. Leta 1936 je Ilse von 

Fischenauer znotraj območja oblikovala t. i. sončni park - arhitekturni vrt. V parku stoji 

več stavb z začetka 20. stoletja. 

04286 IZGRADNJA ČIST.NAPRAVE V O.RADENCI S HIDRAVL.UKREPI NA 

OBSTOJEČEM KANALIZ.OMREŽJU                                                          +1.609.000,00 

Občina Radenci želi črpati sredstva za gradnjo ČN iz različnih, že zagotovljenih virov 

sofinanciranja. Glede na  zadnje izračune in projekcije stroškov gradnje ocenjujemo, da bodo 

predvidena sredstva zadoščala za GOI. Še v letošnjem letu bo objavljen razpis za izvajalca. 
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04831 KANALIZACIJA - ČRPALIŠČE PARIČJAK                                           -20.000,00 

Dela bo v letu 2021 izvedel režijski obrat, material pa je v veliki večini nabavljen. 

04102 Občinski prostorski akti                                                                     +8.254,00 

Dodatna sredstva so potrebna za pripravo novega odloka o nadomestilu za uporabno 

stavbnega zemljišča, ki bi naj začel veljati za leto 2021. 

04911 PARKOVNO BAZENSKI KOMPLEKS – UREDITEV                              -20.000,00 

Sredstva v višini 20.000,00 evrov so bila prenešena na postavko 04912 Igrišče za minigolf, 

ki je v izvajanju. Dela bodo končana v letošnjem letu. 

04912 IGRIŠČE ZA MINIGOLF                                                                     +20.000,00 

Dodatno se zagotavlja 20.000,00 evrov za dela na minigolfu. 

04848 RUŠENJE OBJEKTOV                                                                          +16.000,00 

Rušenje in pospravljanje ostankov pogorišča Prekmurskega doma v kolikor se občina uspe 

dogovoriti s Sava d.d.. 

04868 CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA                                                          -1.443,00 

Investicija je zaključena kar se tiče gradbenih del, potrebno pa je izvesti še plačila. Malo 

drugačno je nastalo razmerje med stroški, kijih pokrije EU in lastnimi sredstvi. 

04132 Prispevek za zdravstveno zavarovanje(nezavarovane osebe)         +9.600,00 

Brezposelnost v naši občini žal narašča in zato je plačilo prispevkov za nujno zdravstveno 

zavarovanje vedno višje. Ocenjujemo, da bo potrebnih dodatnih 9.600,00 evrov. 

04134 Mrliško ogledna služba 

Letos je bilo žal veliko mrliških ogledov in veliko obdukcij zato so stroki višji od planiranih. 

01031 SPOMENIK NOB – PRESTAVITEV                                                        +4.300,00 

Sredstva za prestavitev spomenika NOB iz sedanjega mesta na pokopališče na Kapeli. 

Spomenik bo v celoti prestavljen, izvedejo se gradbena dela in sam prenos spomenika. 

04198 Spominsko obeležje (tetraeder) v Hrastje Moti                                  +3.500,00 

Obeležje s parkom v Hrastje moti bo posvečeno spominu na osamosvojitveno vojno in 

znanima prebivalcema Hrastje mote Kajetanu Koviču in Jakobu Missiji. Odhodki so planirani 

za postavitev marmornega obeležja z ustreznimi napisi. 

 

04340 TELOVADNICA OB OŠ KAPELA                                                        +306.368,00 

Občina Radenci je izvedla že dva javna razpisa za gradnjo telovadnice pri OŠ Kapela. Z 

racionalizacijo stroškov, ki so predmet spremembe gradbenega dovoljenja in povišanjem 

višine sredstev v rebalansu proračuna pričakujemo, da bomo dela oddali še v letu 2020. Rok 

zaključka del je 365 koledarskih dni od podpisa pogodbe. 

04458 Oprema za vzdrževanje športnih objektov                                         +6.000,00 

Sredstva za nakup opreme za vzdrževanje igrišč na športnem centru Ivanke Serec(risanje 

črt, škropilnica, razsipalnik,...). 

04511 ŠRC SLATINA- Izgradnja nogom.igrišča na umetni travi               -227.645,45 

V letu 2020 bo za igrišče 50.000,00 evrov prispevala NZ Slovenije in 32.334,00 evrov 

Fundacija za šport, razliko do 65.00,00 pa v naslednjih dveh letih. Delno v višini 
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116.472,00 evrov se investicija pokrije iz sredstev za investicije na podlagi 23. člena ZFO-

1. Ostalo so lastna sredstva oz. bodo znižana še za razliko nakazila Fundacije za šport v 

prihodnjih dveh letih. 

04918 AVTO MOTO ŠPORTNO DRUŠTVO RADENCI -ŠC z motokros progo   -10.000,00 

AMŠD je v letošnjem letu sofinancirano v višini 10.000,00 evrov, preostanek sredstev pa 

se ne bo porabil 

04165 Vrtec Radenci                                                                                   +53.760,00 

Za delovanje vrtca je potrebno zagotoviti 30.00,00 evrov in dodatno še 23.760,00 evrov 

za subvencijo staršem za kritje razlike v ceni (posledica nove ekonomske cene). Knjižbe 

bodo na pravilnih kontih, ko vrtec predloži zahtevek, kjer je namen sredstev natančno 

razdelan. 

04900 ENERGETSKA SANACIJA STAVB 

Dela so se pričela izvajati, zato se lahko vrednosti uskladijo v skladu s planiranimi. Vrednost 

investicije je nekoliko nižja od načrtovane. Sofinanciranje je izkazano v NRP OB100-17-

0008. 

04200 Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok                                   -20.000,00 

Zaradi razglašene epidemije in posledično lockdowna, javni prevoz in prevozi otrok v šoli 

niso bili izvedeni, zato sredstva ostanejo in smo znižali postavko na planirano realizacijo 

do konca leta. 

04811 Darilo občine ob rojstvu otroka                                                          +3.000,00 

Vsled višjemu številu rojstev v naši občini so potrebna dodatna sredstva in sicer v višini 

3.000,00 kar je za 5 denarnih pomoči ob rojstvu. 

04210 Denarne pomoči                                                                                   -5.000,00 

Pravilnik za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči je bil delno spremenjen zato niso več 

potrebna sredstva v takem okvirju kot so bila prvotno planirana. 

04230 Tekoča proračunska rezervacija                                                      +30.000,00 

V vsakem proračunu je del sredstev namenjen splošni proračunski rezervaciji, ki se med 

izvajanjem proračuna prerazporeja v skladu z odlokom na proračunske postavke, kjer ni 

bilo zadostno planiranih sredstev. V rebalansu je predvidenih 60.000,00 evrov. 

46000 REŽIJSKI  OBRAT -  sp l .  kom.  dej .  in  osta lo(JR)  

07011 Materialni stroški v RO                                                                       +6.100,00 

Sredstva za delovanje režijskega obrata - pisarniški material, zdrav. pregledi, tekoče 

vzdrževanje zelenih površin,... 

07013 VZDRŽEVANJE VOZIL ZA RO                                                              +7.260,00 

Na tej proračunski postavki je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za gorivo za osebna 

in tovorna vozila ter gradbeno mehanizacijo in za stroške tekočega vzdrževanja voznega 

parka ter zdravniške preglede zaposlencev. 

07014 Delovanje rež. obrata - nakup in najem opreme                                   -1.000,00 

Nakup drobnega orodja in drugih delovnih sredstev za delovanje RO na področju GJS. 
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04111 Praznično urejanje naselij                                                                    -11.101,00 

Občina je lani nabavila zadostno količino novoletnih luči, namestila pa jih bo sama, zato 

dodatna sredstva niso več potrebna. 

46001 REŽIJSKI  OBRAT  -  VODA  

07304 OSKRBA Z VODO – neposr.in posr. str./primar, sekundar/                -62.000,00 

Tekočega vzdrževanja omrežja je bilo manj kot je bilo sprva predvideno, zato sredstva 

ostajajo. 

07321 OSKRBA Z VODO - nakup in vzdrž. opreme                                         +7.500,00 

Za lažje in preglednejše poslovanje je potrebno kupiti program iKomunala, ki je baza 

odjemalcev komunalnih storitev (program je knjižen na treh PP, ki se nanašajo na GJS). 

07318 VOD.OMR.-NADOMESTILO ZA NEZMOŽNOST RABE(omrež.)           +6.000,00 

V letošnjem letu je bilo izplačano nadomestilo za leto 2019, bo pa še do konca leta 

izplačano nadomestilo za 2020 (na  podlagi podatkov leta 2019) zato je potrebno zagotoviti 

sredstva v višini cca 6.000,00 evrov. 

46002 REŽIJSKI  OBRAT  -  ODVAJANJE(KANALIZACIJA)  

07216 KANAL.OMREŽ.-NAKUP IN VZDRŽ.OPREME                                        +5.000,00 

Za lažje in preglednejše poslovanje je potrebno kupiti program iKomunala, ki je baza 

odjemalcev komunalnih storitev (program je knjižen na treh PP, ki se nanašajo na GJS). 

46003 REŽIJSKI  OBRAT  –  ČISTILNA NAPRAVA  

07300 ČIST.NAPRAVA-VZDRŽ.IN NAKUP OPREME                                        +9.000,00 

Za lažje in preglednejše poslovanje je potrebno kupiti program iKomunala, ki je baza 

odjemalcev komunalnih storitev (program je knjižen na treh PP, ki se nanašajo na GJS). 

 

500  KRAJEVNA SKUPNOST  RADENCI  –  n i  sprememb  

600  KRAJEVNA SKUPNOST  KAPELA –  n i  sprememb  

 

Pripravila: 

Občinska uprava 

              Roman LELJAK 

                                                                             Župan občine Radenci 


