ODLOK
O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE RADENCI ZA LETO 2021 - REBALANS I.

Številka: 4100-0016/2021
September, 2021

V tabelah (splošni in posebni del) so prikazani naslednji stolpci:
- predlog rebalansa I. za 2021
- veljavni proračun 2021 (to je sprejeti proračun 2021 z upoštevanimi prerazporeditvami,
izvedenimi v obdobju od 1. 1. do 31.8.2021)
- sprejeti proračun 2021 (sprejet na 19. seji, dne 29.12.2020),
- indeks rebalans 2021 glede na veljavni proračun 2021.

Rebalans I. proračuna Občine Radenci za leto 2021

I.

ODHODKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

FK

Opis

PREDLOG
REB 1 2021

delež

1

2

3

4

01

JAVNA UPRAVA
Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter
011 dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev
013 Splošne zadeve
016 Druge dejavnosti javne uprave
017 Servisiranje javnega dolga
Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na
018 različnih ravneh države
02

OBRAMBA

2.353.939,35

13,71%

1.232.013,07

7,17%

803.031,22

4,68%

96.682,70

0,56%

208.002,36

1,21%

14.210,00

0,08%

11.700,00

0,07%

022 Civilna zaščita

11.700,00

0,07%

03

61.187,00

0,36%

2.500,00

0,01%

58.687,00

0,34%

4.634.998,01

26,99%

45.735,00

0,27%

042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov

29.644,90

0,17%

043 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin

50.000,00

0,29%

1.518.927,47

8,85%

JAVNI RED IN VARNOST

031 Policija
032 Protipožarna varnost
04

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter
041 zadev, povezanih z delom

045 Promet
046 Komunikacije

39.787,65

0,23%

724.177,85

4,22%

049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev

2.226.725,14

12,97%

05

3.972.278,20

23,13%

43.561,00

0,25%

3.885.017,20

22,62%

053 Zmanjševanje onesnaževanja

12.200,00

0,07%

056 Druge dejavnosti s področja varstva okolja
STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI
06 RAZVOJ

31.500,00

0,18%

1.095.621,38

6,38%

047 Druge gospodarske dejavnosti
VARSTVO OKOLJA

051 Zbiranje in ravnanje z odpadki
052 Ravnanje z odpadno vodo

061 Stanovanjska dejavnost
Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in
062 razvoja

21.000,00

0,12%

113.300,00

0,66%

063 Oskrba z vodo

855.021,38

4,98%

064 Cestna razsvetljava

106.300,00

0,62%

26.128,36

0,15%

07

ZDRAVSTVO

072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve

9.885,25

0,06%

074 Storitve splošnega zdravstvenega varstva
REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI
NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ
08 IN DRUGIH INSTITUCIJ

16.243,11

0,09%

3.397.980,91

19,79%

081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije

3.212.580,00

18,71%

122.270,90

0,71%

082 Kulturne dejavnosti
Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in
084 drugih institucij
09

IZOBRAŽEVANJE

091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje

63.130,01

0,37%

1.271.284,21

7,40%

1.195.284,21

6,96%
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096 Podporne storitve pri izobraževanju
10

SOCIALNA VARNOST

104 Varstvo otrok in družine
Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in
107 socialno izključenih kategorij prebivalstva
109 Druge dejavnosti na področju socialnega varstva
Skupaj ODHODKI *

76.000,00

0,44%

346.300,00

2,02%

24.500,00

0,14%

271.800,00

1,58%

50.000,00

0,29%

17.171.417,42 100,00%

Opomba: * skupaj z računom financiranja(odplačila kreditov)

Milijoni

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00

1,00
0,00

PRO 2021

REB 1
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II.

ODHODKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

PREDLOG
REB 1 2021

PK

Opis

01
02
03
04
06
07
08
10
11
12
13
14
15

Politični sistem
Ekonomska in fiskalna administracija
Zunanja politika in mednarodna pomoč
Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
Lokalna samouprava
Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
Notranje zadeve in varnost
Trg dela in delovni pogoji
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
Pridobivanje in distribucija energetskih surovin
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
Gospodarstvo
Varovanje okolja in naravne dediščine
Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna
dejavnost
Zdravstveno varstvo
Kultura, šport in nevladne organizacije
Izobraževanje
Socialno varstvo
Servisiranje javnega dolga
Intervencijski programi in obveznosti

16
17
18
19
20
22
23

SKUPAJ

Delež

120.072,84
9.000,00
5.000,00
176.945,99
1.370.560,23
70.387,00
2.500,00
22.735,00
29.644,90
50.000,00
1.656.027,47
747.177,85
3.972.278,20

0,70
0,05
0,03
1,03
7,98
0,41
0,01
0,13
0,17
0,29
9,64
4,35
23,13

3.639.392,10
26.128,36
3.372.850,90
1.271.284,21
321.430,01
208.002,36
100.000,00

21,19
0,15
19,64
7,40
1,87
1,21
0,58

17.171.417,42 100,00

Milijoni

Programska klasifikacija
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

PRO 2021

REB 1
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III.

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA

VI/1. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE RADENCI ZA
LETO 2021
UVOD
Proračun Občine Radenci za leto 2021 je bil sprejet na 19. redni seji 29.12.2020 in objavljen
v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 71/20 s spremembo 36/2021. 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.
Po ustaljenem prikazu vam v Odloku o spremembi odloka o proračunu Občine Radenci za leto
2021 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.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
•
Do konca proračunskega leta so skupni prihodki proračuna ocenjeni na
13.512.018,52 evrov kar predstavlja znižanje za 30,32%.
•
V navedeni bilanci načrtujemo 16.973.615,06 evrov odhodkov, kar skupno
predstavlja znižanje 20,52%. Tudi te spremembe so podrobno opisane v
nadaljevanju v obrazložitvi posebnega dela proračuna.
•
Po bilanci prihodkov in odhodkov je proračunski primanjkljaj 3.461.596,54 EUR.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Račun finančnih terjatev in naložb se ne spreminja.
RAČUN FINANCIRANJA
Pod točko VIII. – odplačila dolga smo predvideli odplačilo novo najetega kredita v višini
16.878,00 evrov. Tako znaša skupno odplačilo dolga v letu 2021 197.802,36 evrov.
Račun se spreminja tudi v točki IX. Sprememba stanja sredstev na računu, ki bo negativno,
v višini -1.659.398,90 EUR.
Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta je 1.922.160,28 eur.
Tako naj bi bilo stanje sredstev ob koncu leta 2021 v višini 262.761,38 EUR.

sredstva na 31.12.2021
Sredstva iz leta 2020
Povečanje oz.zmanjšanje sred.na računih(A,B,C)

C. Račun financiranja
B. Račun fin.terjatev in naložb
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
-4.000.000,00 -3.000.000,00 -2.000.000,00 -1.000.000,00
Reb 1/2021

0,00

1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00

Velj.pro 2021

5

Rebalans I. proračuna Občine Radenci za leto 2021

VI/2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE RADENCI
ZA LETO 2021
PRIHODKI
V predlogu rebalansa proračuna Občine Radenci za leto 2021 ocenjujemo, da bomo prihodke
realizirali v višini 13.512.018,52 evrov oz. 30,70% manj od načrtovanih.
70 DAVČNI PRIHODKI: znižanje za 1,51% oz. 62.415 evrov.
703 DAVKI NA PREMOŽENJE

-20.000

Davki na dediščine in darila: Prihodki iz tega naslova se nanašajo na obdavčenje premoženja,
ki ga fizična ali pravna oseba prejme od druge fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in
se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino oziroma davek od dohodkov pravnih oseb.
Za premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine (tudi vrednostni papirji in denar),
premoženjske in druge stvarne pravice. Prihodki od davka na dediščine in darila pripadajo občini,
kjer je nepremičnina oziroma občini, kjer je stalno prebivališče oziroma sedež davčnega
zavezanca (za premičnine, premoženjske in druge stvarne pravice). Do sedaj je že bilo realizirano
za 32.981 € prihodkov iz tega naslova, zato predlagamo povečanje prihodkov za dodatnih 2.619
€, in sicer iz 22.020 € na 35.600 €.
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

-79.995

Znižanje prihodkov iz naslova turistične takse v višini 80.000,00 € (zaprti hoteli v prvem
polletju).
71 NEDAVČNI PRIHODKI: Znižujejo se nedavčni prihodki in sicer za 3,86% oz. 63.216,39€.
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

-70.000

Sprememba pri prihodkih od koncesijske dajatve od iger na srečo. Znižanje za 70.000,00.
Posledica epidemije, zaprta igralnica.
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

-17.052

Prihodkov iz naslova upravljanja z zaprtim smetiščem v Hrastje Moti ne bo (-12.000,00), prav
tako posledične ne za ta del predvidenih odhodkov, prihodkov od NZS za nogometno igrišče
tudi ne (-40.000,00), povečujejo pa se drugi prihodki, ki predstavljajo razne prihodke:
50.000,00 za pokritje izpada plačil za vrtec (odsotnost otrok zaradi epidemije), +19.690,00€
za pokritje dodatkov (posebne obremenitve) za leto 2020.
72 KAPITALSKI PRIHODKI: se znižujejo za 687.997,54 €. Predvidevamo, da bo manjši
izkupiček od prodaje stavbnih zemljišč ter iz naslova prodaje stanovanj. Prav tako pa je izpad
prihodka v višini 139.000,00€ pri prodajo internetnega omrežja.
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

-538.220

Planiramo jih na podlagi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine
za leti 2021 in 2022 (delna delitev na prihodke v 2021 in 2022).
Predvidevamo, da bo manjši izkupiček iz naslova prodaje stanovanj. Prav tako pa je izpad
prihodka v višini 139.000,00€ pri prodajo internetnega omrežja.
722 PRIH.OD PROD.ZEMLJ.IN DRUGIH NEOPRED.OSN.SRED.

-149.778

Gre za prihodke od prodaje zemljišč v lasti občine Radenci (nezazidana stavbna zemljišča za
Gasilskim domom Radenci, pozidana stavbna zemljišča, kmetijska zemljišča in gozdovi, druge
podedovane nepremičnine). Predvidevamo, da bo prodaja stavbnih zemljišč nižja od
planirane.
PREJETE DONACIJE: plan na realizacijo.
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730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

+1.069

Za Mačje mesto smo prejeli 2.000,00€ donacij, za menjavo dokumentov občanom pa
1.069,00€. Gre za namenska sredstva, ki se morajo porabiti v skladu z danim namenom.
TRANSFERNI PRIHODKI: znižanje za 43,49%.
740 TRANSF.PRIH.IZ DRUGIH JAVNOFINAN.INSTITUCIJ

-5.065.628

Spremembe:
- prihodki iz RS za telovadnico 800.000,00 v letu 2021 in 205.644,00 v letu 2022
- prihodki za dodatke za posebne obremenitve za l.2021 v višini 41.347,09 € (v enaki višini
odhodki)
- sredstva iz programa LIFE – Evropska mobilnost so odobrena v višini
10.000,00€/+6.000,00€
- sredstva za pokritje odsotnosti otrok iz vrtca zaradi epidemije bodo realizirana v predvideni
višini 7.800,00€ (za leto 2021)
Iz Eko sklada za izgradnjo telovadnice pri OŠ Kapela je odobrenih 620.201,50 €, ki bodo
prihodek v letu 2022.
Od letošnjega leta pa je novi prihodek na kontu 740019 – za uravnoteženje razvitosti občin
(namesto sredstev na podlagi 23. člena ZFO – za investicije), ki se lahko porabi za odhodke
ne glede na namen.
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE
UNIJE
-4.579.045
Sredstva EKSRP za Medgeneracijski center so bila planirana višje kot je sedaj realizirano.
Nižja realizacija je posledica nižjih odhodkov(neizvedba vseh aktivnosti zaradi epidemije) in
posledično nižjih zahtevkov za vračilo sredstev.
Za obnovo parka planiramo 2.000.000,00€ kar je 3.000.000,00 manj kot v prvotnem planu,
isto na odhodkovni strani zaradi morebitnih razpisov za investicije za katere pa mora biti
zagotovljen predviden odhodek tudi v proračunu. V NRP je projekt obnove parka za obdobje
2021-2024 planiran višini 5.000.000,00€.
Sredstva za projekt Gastronomska transverzala bodo prihodek v proračunu 2022, prav tako
sredstva iz naslova projekta Ne želim živeti nezdravo v višini 5.582,96€.
Na novo planiramo sredstva v višini 1.194,85 € za projekt Pametno, z viri bogato Pomurje
(ESSR) v letu 2021 (29.599,61€ v letu 2022).
Za gradnjo čistilne naprave so predvidena sredstva višini 3.312.000,00 (688.000,00 manj kot
so bila planirana s proračunom)– isti znesek je na odhodkovni strani. Z gradnjo se bo pričelo
šele, ko bodo sredstva zagotovljena.

PRIHODKI
Prej.sred.iz EU

Transferni prihodki
Donacije
Kapitalski prihodki
Nedavčni prihodki
Davčni prihodki
0

2000000

4000000

6000000

REB 1/2021

8000000

10000000

12000000

14000000

PRO 2021
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ODHODKI
Sprememba: Rebalans / Velj.proračun s prerazporeditvami
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

+73.184

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). Prav tako zajemajo dodatek za delo v
tveganih razmerah. Ta dodatek je v znesku bruto II. država v celoti povrnila in so prihodki
prikazani na kontih prihodkov. Povečanje stroškov plač je tudi posledica prekinitve koncesije
za izvajanje GJS Javna higiena (10.6.2021).
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

+23.969

Isti razlogi kot pri 400.
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

+344.845

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

+32.590

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 50.000 evrov (sredstva so
namenjena za financiranje nepredvidenih nalog , za katere sredstva v proračunu niso
predvidena ali niso planirana v zadostni višini).
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

-130.220

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).
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

-1.000

V glavnem gre za prerazporeditev med različnimi proračunskimi postavkami (delitev sredstev
za društva in prireditve). Podrobna razdelitev teh odhodkov je obrazložena pri posamezni
proračunski postavki.
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

-32.215

Stroški na kontu 413 so nižji zaradi Zakona o razbremenitvi občin, ki je določene naloge
prenesel na državo (mrliški ogledi, zavarovanje brezposelnih).
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420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

-4.589.664

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

-11.110

Znižanje predvidenih transferov zaradi spremenjene dinamike izvajanja investicij. Podrobno
so odhodki obrazloženi pri posameznih proračunskih postavkah.

ODHODKI
Investicijski transferi
Investicijski odhodki
Tekoči transferi
Tekoči odhodki
0

2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000 16000000 18000000

REB 1/2021

VELJ.PRO 2021

VI/3. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2021 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.
Obrazložitev spremembe Rebalans / Velj.proračun s prerazporeditvami
100 OBČINSKI SVET
01002 SEJNINE IN DR.POVR.STROŠ. (OBČ.SVET,ODBORI, KOMISIJE)
Predvidevamo, da bi sredstva v višini 30.000,00 eur morala zadostovati za izplačilo sejnin
za seje odborov in seje obč. sveta za obdobje dec.2020 - nov.2021. 10.000,00 evrov se
prerazporeja v proračun za druge namene.
Prav tako se znižujejo stroški za seje na PP 01003 za 2.500,00 eur.
01008 Občinski praznik
Realizacija (3.514 evrov) je nižja od planirane. Ostanek se prerazporeja v proračun.
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01022 Občinski informator
Informator izhaja redno in na ta način se obvešča občane o delovanju občine in o
prihajajočih prireditvah. Ker je predvidenih več izdaj kot v prvotno načrtovanem proračunu,
je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za tisk in za poštnino, skupaj +2.782,70 eur.
200 NADZORNI ODBOR
02001 Nagrade za delo v nadzornem odboru
Nadzorni odbor se v letu 2021 še ni sestal, zato predvidevamo, da bodo sredstva ostala in
jih prerazporejamo na druge PP. Potrebnih je 2.000,00 evrov, 2.500,00 evrov se
prerazporeja v proračun.
300 ŽUPAN in PODŽUPANI
01030 PRIREDITVE-RAZNE PRILOŽNOSTI
V letu 2021 je občina organizator več prireditev. Zaradi promocije vinske fontane in
minigolfa smo letos planirali in tudi realizirali več prireditev kot pretekla leta, saj je
potrebno spodbuditi razvoj turizma v Občini Radenci. Vsled tega so se stroški povišali in se
dodatno mora zagotoviti 20.000,00 eur.
03001 Nadomestilo za opravljanje funkcije župana
Župan je od 7.6.2021 zaposlen za 4 ure in zato je potrebno sredstva prerazporediti po
kontih v okviru iste proračunske postavke. Dodatno pa so potrebna sredstva za prehrano,
regres in prispevke na plačo, skupaj 3.699,04 eur.
Sredstva za dodatke za delo v posebnih pogojih v celoti povrne država (izkazano na
prihodkovni strani proračuna).
03002 Nadomestilo za opravljanje funkcije podžupana
Dodatno je potrebno zagotoviti sredstva za dodatek za delo v posebnih pogojih, ki jih pa v
celoti povrne država (izkazano na prihodkovni strani proračuna), skupaj 1.736,31 eur.
03008 Druga povračila za delo župana in podžupana
Sredstva za povračilo službenih poti se znižujejo, saj župan uporablja službeni avto,
dnevnic pa si ne obračunava.
03010 Simbolične nagrade zaslužnim in uspešnim občanom
Do sedaj je bila podeljena ena nagrada v višini 200,00 evrov za posebne dosežke
(magistrska naloga) in ena nagrada za Zlato maturantko 2021. Ocenjujemo, da sredstva
ne bodo porabljena v celoti, zato jih znižujemo za 1.000,00 evrov. Preostanek se
prerazporeja v proračun za druge namene.
400 OBČINSKA UPRAVA
04003 Stroški bank in plačilnega prometa
Banke so začele zaračunavat stroške negativnih obresti. Plačujemo jih od marca 2021 dalje
za a vista sredstva na TRR. Potrebna so dodatna sredstva v višini 2.000,00 evrov.
04006 Stroški notarjev, odvetnikov, sod.stroški, svetovanje
Znesek na postavki se je povečal iz razloga, ker se je povečalo število notarskih overitev
pogodb iz naslova prenosa lastništva, kot tudi iz naslova vpisa služnosti. Potrebnih je
dodatnih 10.000,00 evrov.
04010 Plače in prispevki ter drugi izdatki v občinski upravi
Dodatna sredstva so potrebna zaradi izplačila dodatka za delo v posebnih pogojih
(+11.223,13 evrov na kontu 400002 in 1.806,92 evrov na kontih 401 - prispevki na
plačo)), ki ga v celoti povrne država kar je razvidno na prihodkovni strani proračuna.
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Dodatnih 10.0041,00 evrov pa je za izplačilo regresa (višji kot je bilo planirano) in za
dodatno
zaposlitev
administratorke-plača,
prispevki,
regres,
drugi
prejemki
(prevoz,prehrana). Skupaj je povišanje za 23.070,40 evrov.
04014 Vzdrž.poslovne stavbe Radg.9 G
V letu 2021 ni bilo potrebnih večjih vzdrževalnih del v upravni stavni zato se sredstva za
10.000,00 evrov znižujejo.
04016 Oprema v upravi (nakup, vzdrževanje)
Predvidevamo dokup nekaj kosov pohištva (omare za fascikle, predalniki) zato se sredstva
povišujejo za 2.000,00 evrov, dodatno pa še za 5.000,00 evrov za računalniške storitve
saj smo morali zamenjati server in na novo vzpostaviti vse povezave (konfiguracija
nastavitev).
04028 Gasilski domovi - energetska sanacija(sofinanc.)
V obdobju 2021-2027 je predvidena obnova gasilskih domov.
Vsako društvo bo prejelo 5.000,00 evrov za energetsko sanacijo in sicer po naslednjem
vrtnem redu (pripravila ga je Gasilska zveza Radenci v juliju 2021):
2021 PGD Kapela

2025 PGD Janžev Vrh

2022 PGD Hrašenski Vrh

2026 PGD Hrastje Mota

2023 PGD Okoslavci

2027 PGD Radenci-Boračeva

2024 PGD Šratovci
NRP: OB100-21-0022
04048 LAS Prlekija - akcijska skupina
Realizacija. Sofinanciranje je bilo nižje od predvidenega.
04050 Kmetijski program in obramba pred točo
V skladu s podpisano pogodbo je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za obrambo pred
točo, +642 evrov.
04052 Vzdrževanje gozdnih cest
Ker bo v proračun priteklo več sredstev iz naslova sofinanciranja s strani MKGP, je bilo
potrebno povišati tudi sredstva na raven planiranega in sicer za 837,42 eur.
04059 Vzdrževanje javnih površin - javna snaga
Sredstva se znižujejo za 44.466,69 evrov za višino realizacije. Prerazporejena so v Režijski
obrat na konto plač (3 dodatno zaposleni komunalni delavci) in na konto nabave opreme
za izvajanje storitev javne higiene (dnevno čiščenje, košnja).
04070 JAVNA RAZSVETLJAVA - elek.energija
Ocenjujemo, da bo za el.energijo potrebnih dodatnih 5.000,00 evrov.
04088 Sanacija odlagališča Hrastje Mota
Občina ni postala upravljalec bivšega smetišča v Hrastje Moti, zato bo še naprej plačevala
storitve monitoringa podjetju Saubermacher Slovenija Murska Sobota, ki upravlja s
smetiščem in sicer v višini 12.500,00 evrov. Ostanek sredstev se prerazporeja v proračun
za druge namene.
04102 Občinski prostorski akti
Že sta izdelana podrobna občinska prostorska načrta (krajše OPPN) za enoti urejanja
prostora v OPN RA 20 in Ra13, v izdelavi je OPPN za enoto urejanja prostora RA 36,
predvidena pa je izdelava še drugih OPPN-jev, ki so predvideni v OPN ali na območju starih
izvedbenih aktov ter na drugih območjih. Predvidene so tudi lokacijske preveritve, dela za
spremembe
in
dopolnitve
OPN
in
druge
potrebne
strokovne
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elaborate/dokumente/listine/študije/načrti ipd. (kot npr. potrebne za izdelavo OPPN-jev,
potrebne v raznih postopkih npr. za pridobitev gradbenega dovoljenja, kjer se občina
pojavlja kot stranski udeleženec,…).
Potrebna so dodatna sredstva v višini 27.030 evrov.
04106 Oskrba z vodo (vodovodne zadruge)
Obema vodovodnima zadrugama zaračunavamo stroške analiz vzorcev vode, ki jih izdela
NIJZ. Na tej postavki se knjižijo stroški teh analiz, ocenjujemo pa, da bo 3.100 evrov
zadostovalo. Ostanek sredstev se prerazporeja v proračun za druge namene.
04122 Cenitve in geodetske odmere
Občina pospešeno urejuje evidence na področju cest, zato je potrebno zagotoviti dodatna
sredstva za izvedbo geodetskih meritev - odmere cest, +5.000,00 evrov.
04132 Prispevek za zdravstveno zavarovanje(nezavarovane osebe)
Realizacija, plačilo za december 2020, od leta 2021 stroške zavarovanj plačuje država.
Ostanek sredstev se prerazporeja v proračun za druge namene.
04134 Mrliško ogledna služba
Do maja 2021 je občina še plačevala mrliško pregledno službo, od junija plačuje direktno
država.
Sredstva za obdobje januar - maj 2021 bodo s strani državnega proračuna vrnjena v
proračun občine.
Ostanek sredstev se prerazporeja v proračun za druge namene.
04145 Dejavnost kulturnih društev
Prerazporeditev iz prorač. postavke 04150, kjer je bilo planiranih 80.000,00 evrov (sprejeti
proračun za 2021). V rebalansu se ta sredstva prerazporedijo na PP 04150,04145 in 04156.
Na PP 04145 za kulturo se predvideva 3.000,00 evrov.
04150 DRUGA DRUŠTVA
Sredstva za društva in prireditve so bila planirana na eni proračunski postavki in sicer na
PP 4150 v višini 80.000,00 evrov. V rebalansu smo jih porazdelili na PP 04145 kultura in
PP 04156 šport ter preostanek ostane na PP 04150.
Sredstva bodo razdeljena na podlagi razpisa in sklenjenih pogodb ter danih zahtevkov z
dokazili kot je bila praksa že doslej. Na tej postavki ostane 38.000,00 evrov.
04156 Šport v društvih
Prerazporeditev iz prorač. postavke 04150, kjer je bilo planiranih 80.000,00 evrov (sprejeti
proračun za 2021). V rebalansu se ta sredstva prerazporedijo na PP 04150, PP 04145 in
PP 04156. Na šport se razporeja 39.000,00 evrov.
04165 Vrtec Radenci
Za vrtec bo potrebnih dodatnih 20.000,00 evrov za pokritje stroškov dela, ker zavod ni
pravočasno vključil zneskov regresa za letni dopust, kar posledično pomeni primanjkljaj
sredstev na tej postavki.
04176 Osnovna šola Kapela
Občina bo zagotovila dodatnih 8.000,00 evrov za nakup traktorske kosilnice.
04212 Subvencije najemnin
Subvencije najemnin so se povišale zaradi izdaje novih odločb s strani CSD Gornja Radgona
(bivanje v novem bloku kjer so višje najemnine). Potrebna so predvidoma sredstva v višini
3.700,00 evrov.
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04219 Javna razsvetljava - obnova
Dodatnih 10.000,00 evrov za nabavo solarnih svetilk.
04223 Odplačilo kreditov bankam
V letu 2021 je v juliju občina najela kredit v višini 2.000.000,00 evrov. Dva obroka odplačila
glavnice bosta zapadla v plačilo v letošnjem letu in sicer v višini 16.878,00. Račun
financiranja.
04224 Stroški povezani s krediti
Stroški najema kredita so bili realizirani v višini 200,00 evrov. Drugih stroškov v zvezi z
zadolževanjem ni bilo.
04230 Tekoča proračunska rezervacija
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. Na tej postavki zagotavljamo 50.000,00 evrov.
04247 Vzdrževanje občinskih cest, parkirišč in postajališč (koncesija)
Zaradi podnebnih sprememb in posledično vse več dežja z obilnimi nalivi, je nujno potrebno
na lokalnih cestah, ki imajo več kot 10% naklon stabilno reševati bankine (zamenjava za
travne plošče).
04276 Subvencioniranje kopalne karte za občane
Glede na to, da je bil bazen dobršen del leta zaprt, se sredstva znižujejo za 4.000,00 evrov.
04286 IZGRADNJA ČIST.NAPRAVE V OBČINI RADENCI S HIDRAVL.UKREPI NA
OBSTOJEČEM KANALIZ.OMREŽJU
Del sredstev se prenaša v leto 2022, sredstva za plačilo PZI dokumentacije ostajajo,
predvidena pa so tudi sredstva v višini 3.312.000,00 (tudi na prihodkovni strani) zaradi
morebitnega razpisa. Občina mora imeti planirana sredstva, da se lahko prijavi na razpis.
Izbira izvajalca je bila narejena, se pa investicija ne bo začela, dokler ne bo zaprta finančna
konstrukcija (pogoj za podpis pogodbe).
NRP: OB100-20-0006
04307 Odprto širokopas.omrežje elek.komunikacij v občini Radenci
Stroški vzdrževanja OŠO (pretrganja optičnih kablov, novi priklopi).
povrne iz zavarovalnine. OŠO je bil predan novemu kupcu 19.8.2021.

Del sredstev se

04365 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev(del
411921)
Sklep o dodatnih znižanjih plačilnih razredov je bil preklican (znižanje zaradi reševanja
stanovanjskega problema s kreditom), zato so preostala sredstva prerazporejena v
proračun za druge namene.
04460 NAKUP STVARNEGA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
V skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine. Dodatnih 75.000,00 evrov
je predvidenih za nakup zelene hiše pri občini.
04462 ŠC Ivanke Serec - gostinski lokal - kiosk
Potrebnih je 14.300 evrov za nakup kioska - gostinskega lokala na ŠC Ivanke Serec in sicer
za ureditev lokala in delni nakup opreme za potrebe oddaje v najem.
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04464 Blagovna znamka Vinska fontana
Predvidena je izvedba javnega natečaja za lastno blagovno znamko Vinska fontana,
nagrada 2.000,00 evrov.
04512 REVITALIZACIJA DEGRADIRANEGA ŠPORTNEGA OBJEKTA (ŠC IS)
Dodatna sredstva v višini 25.000,00 evrov so potrebna zaradi ureditve travnatega igrišča
za mali nogomet in za ureditev terase na ŠC Ivanke Serec.
04768 Vinska fontana na Kapelskem vrhu
Potrebno je zagotoviti dodatnih 47.145,88 evrov in sicer za nakup stolov in miz, blagajne,
vzpostavitev avtomatskega delovanja vinskih avtomatov, ter dodatnih stroškov gradnje.
04827 MALE ČISTILNE NAPRAVE - sofinanciranje
Občani si urejajo svoje čistilne naprave, občina pa na podlagi razpisa le te sofinancira v
višini 1.000,00 evrov. Ker je teh prijav na razpis več kot smo predvideli, je potrebno
zagotoviti dodatna sredstva v višini 5.000,00 evrov.
04836 CENTER MEDGENERACIJSKEGA DRUŽENJA S KRAJEVNO KNJIŽNICO
Izvedba dveh predstav za otroke v okviru lutkovnega abonmaja, ki sta odpadli v letu 2020
zaradi razglašene epidemije, +530,00 evrov.
04841 Kolesarske povezave Sklop K1(o. Apače)in sklop K2(o. GR, o. Radenci)
Potrebno je zagotoviti dodatnih 24.400 evrov za izdelavo projektne dokumentacije za
kolesarske povezave.
04848 RUŠENJE OBJEKTOV
Strošek rušitve Prekmurskega doma, prefakturirano Sava d.d. in poračunano z nakupom
Vile Marije v parku.
04856 Ureditev regionalne ceste R1-230/0366 Radenci-Petanjci
Občina bo sredstva za sofinanciranje obnove ceste med KZ Radgona in Petanjskim mostom
morala delno zagotoviti letos, večino pa v letu 2022. Pogodba je podpisana za
sofinanciranje v višini 507.844,17 evrov. Sredstva v višini 406.207,99 bo občina morala
zagotoviti v letu 2022.
NRP: OB100-20-0008
04870 PROJEKT LAS 7/8 (prej TURISTIČNA TOČKA RAČKI VRH)
Preimenovanje postavke v Projekt LAS 7/8. Občina se bo prijavila s projektom ureditve
turistične točke na Račkem Vrhu na kakšen drug razpis v okviru projekta LAS.
NRP:OB100-20-0024
04873 CESTA TURJANCI/nekategorizirana/
V sklopu obnove ceste je bila urejena tudi javna razsvetljava in zamenjan dotrajan
vodovod. Zaradi tega je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 15.101,47 evrov.
04874 CESTA MURŠČAK 1 LC 344041 IN LC 388041
Pri obnovi ceste se bo pristopilo tudi k izvedbi meteorne kanalizacije in položitve cevi za
vodovod. Vsled tega so potrebna dodatna sredstva v višini 86.484,77 evrov. Prav tako je
potrebno naročiti zakoličbo internetnega ter električnega omrežja.
04875 CESTA JP 844201 JANŽEV VRH- OČESLAVCI
Investicija je zaključena in realizacija je 4.415,59 evrov nižja. Ostanek sredstev se
prerazporeja v proračun za druge namene.
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04879 CESTA LC 104041 SPOD.ŠČAV.- OČESLAVCI( odsek do Tothovega mlina)
Občina Gornja Radgona je pristopila k obnovi ceste LC 104041 Spodnja Ščavnica Očeslavci. V delu do Tothovega mlina je lastnica Občina Radenci zato bomo sofinancirali
obnovo v višini 28.800,00 evrov.
04880 CESTA JP 844381 Raden. Vrh-Okoslavci (Laponska graba)
Predvideno je asfaltiranje ceste za potrebe obvoznice, ki bo potrebna v času izgradnje in
obnove ceste Grabonoš – Kapela - Radenci.
04883 Cesta LC344012(Paričjak-Rad.Vrh) in cesta LC344021(Boračeva-Janž.Vrh)
Cesta LC344012 Paričjak - Radenski Vrh (do Belakove zidanice): izvedla se bo preplastitev
cestišča zaradi dotrajanosti in poškodb, ki so nastale pri izgradnji OŠO.
Cesta LC344021 Boračeva-Janžev Vrh (Zemljič-GD JV): izvedla se bo preplastitev cestišča
zaradi dotrajanosti in poškodb, ki so nastale pri izgradnji OŠO.
Za obe cesti zagotavljamo sredstva v višini 120.000,00 evrov.
04900 ENERGETSKA SANACIJA STAVB /Športna dvorana Radenci
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, nismo pa pri planiranju upoštevali DDV-ja, zato so
potrebna dodatna sredstva v višini 4.750,00 evrov.
04911 PARKOVNO BAZENSKI KOMPLEKS - UREDITEV
36.600 evrov je predvidenih za rušitev starega gostinskega lokala, 1.830,00 za projekt za
rušitev, ostalo pa za investicijo (2.000.000,00). V isti višini so predvideni prihodki. Ostala
sredstva so predvidena v NRP za obdobje 2021-2024.
04912 IGRIŠČE ZA MINIGOLF
Dodatna sredstva so potrebna v višini 6.159,12 evrov in sicer zaradi položitve travne ruše
(travna ruša in prevoz) ter najema wc kabin.
04913 MOBILNOST - Dan brez avtomobila
Občini Radenci tudi v letošnjem letu sodeluje v projektu Evropski teden mobilnosti.
Evropski teden mobilnosti poteka od 16. do 22. septembra. Letošnji slogan je Živi zdravo.
Potuj trajnostno.
Občina Radenci bo cesto do vhoda Osnovne šole Kapela preuredila v otroško igrišče in
narisali prometni poligon. Na parkirišču na Kapelskem Vrhu bo občina uredila »parklet« oz.
vzpostavila kolesarsko točko s kolesarskim stojalom in prostorom za počitek.
Z ukrepi želimo vzpodbuditi, da otroci v šolo prihajamo peš ali s kolesom.
Ocenjujemo, da so potrebna sredstva v višini 12.200,00 evrov, od tega bo sofinanciranje
iz državnega proračuna v višini 10.000,00.
04927 DIGITALIZACIJA UPRAVE
Občina Radenci si želi biti občina, ki se ne boji izzivov, temveč jih izkoristiti za dobro svojih
občanov in vseh obiskovalcev. Zato si želi postati pametna občina in pametna skupnost ter
želi uvesti vse elemente, ki so potrebni za ta dva statusa. Pri doseganju teh ciljev bo
pomagala
strategija vzpostavitve pametne občine Radenci, s katero se bo občina lažje prijavljala na
državne in evropske razpise. Strategija bo vodila občino v novem programskem obdobju
2021 – 2027. Pri tem procesu jo vodijo tri ključne vrednote:
1. Večja kakovost življenja za vse občane
2. Regijsko povezovanje in sodelovanje
3. Pripravljenost na prihodnost na podlagi tehnološkega razvoja
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V letu 2021 so potrebna sredstva v višini 7.564,00 evrov.
04928 PILOTNI PROJEKT:PAMETNO, Z VIRI BOGATO POMURJE
“Pametna konzorcijska skupnost je inovativna skupnost, ki razvija pametne rešitve za
reševanje izzivov v svojem lokalnem okolju. Gradi na obstoječih prednostih in priložnostih,
da se vključi v proces trajnostnega razvoja območja konzorcija. Pametna skupnost
izkorišča sodelovanje ter zavezništvo z drugimi skupnostmi in akterji na podeželskih in
mestnih območjih. Začetek ter izvajanje strategij pametne konzorcijske skupnosti temelji
na obstoječih pobudah in na konkretizirani strategiji digitalnega preoblikovanja občin v
Pomurju. Občina Radenci bo v sklopu konzorcija pridobila digitalne števce za odčitavanje
vode.
Finančna konstrukcija:
Odhodki po viru financiranja
•
•

Proračun občine
EU sklad za regionalni
razvoj (ESSR)s
Prihodki

2021
228,80
1.194,85

2022
5.667,91
29.599,61

2023
4.503,13
23.516,70

1.194,85

29.599,61

23.516,70

V letu 2021 moramo zagotoviti 1.423,65 evrov.
NRP: OB100-21-0024
04932 Energetska sanacija OŠ Kapela in Vile Marije
Občina Radenci se bo prijavila na razpis na razpis za sofinanciranje energetske prenove
stavb v lasti in rabi občin. Za prijavo na razpis moramo pripraviti projektno dokumentacijo.
Za Vilo Marijo DGD, pridobiti gradbeno dovoljenje, PZI in razširjen energetski pregled za
OŠ Kapela pa PZI in razširjen energetski pregled. Po pridobitvi teh dokumentov izpolnimo
osnovne pogoje za prijavo.
Potrebna so sredstva v višini 50.000,00 evrov.
04933 Promocije občine na mednarodni ravni
Občina Radenci pospešeno gradi športno infrastrukturo z namenom pospeševanja
športnega turizma. S ciljem spoznavanja dobre prakse so se člani NK Slatina udeležili
mednarodnega turnirja v Umagu. S pridobljenimi izkušnjami in izvedeno promocijo
domačih terenov bodo v prihodnje organizirali podoben turnir v Radencih.
Potrebna so sredstva v višini 5.000,00 evrov.
04936 JAVNE SANITARIJE
Ker Radenci več ne razpolagajo z javno dostopnimi sanitarijami na lokaciji avtobusnega
postajališča, je iz tega razloga nujna ureditev javnih sanitarij na najbolj frekventni lokaciji
v bližini Minigolfa. Za ureditev je potrebnih 41.100,00 evrov.
04950 AMFITEATER - prostor za prireditve v parku
Amfiteater je del projekta revitalizacije parka, ki se bo obnavljal po sklopih. V prvi fazi
bomo bazen spremenili v prireditveni prostor v katerem bosta nastala dva odra s 600 oz.
s 300 sedišči.
Ocenjujemo, da so za izvedbo potrebna sredstva v višini 300.000,00 evrov.
450 REŽIJSKI OBRAT
08100 PLAČE IN DRUGI IZDATKI V RO
Dodatna sredstva v višini 21.320,75 evrov so namenjena za plače komunalnih delavcev,
ki jih je občina zaposlila zaradi tega, ker je odpovedala koncesijo podjetju GMW d.o.o..
Prav tako je 34.899 evrov namenjenih za plačilo dodatkov za delo v posebnih pogojih
(100% povrnjeno s strani državnega proračuna, bruto II.).
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08105 NAKUP IN NAJEM OPREME ZA RO
Nakup komunalne opreme (kosilnice) za potrebe izvajanja javne snage (dnevno čiščenje,
košnja). Potrebna so sredstva v višini 5.500 evrov.
08106 VODOVOD - INV.VZDRŽEVANJE (iz omrežnine)
NRP: OB100-14-0014 VODOVOD.SISTEM - INV.VZDRŽ.(iz omrežnine)
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju vodovodnega omrežja na Janževem
Vrhu in Murščaku, 250.000,00 evrov.
08113 VODARNA PODGRAD (PRIPRAVA VODE JPP)
Na postavki sprva niso bila predvidena sredstva za pripravo vode za preteklo leto 2020,
zato je potrebnih dodatnih 54.000,00 evrov. Gre za sredstva, ki jih občina nakazuje JP
Prlekija mesečno glede na porabljeno vodo (priprava vode v vodarni Podgrad).
08114 KANAL. OMR. - INV.VZDRŽ. (iz omrežnine)
Priprava dokumentacije PZI za obnovo omrežja za območje naselja Radenci v višini
20.000,00 evrov (del, ki odpade na kanalizac.omrežje).
NRP: OB100-14-0003
08150 SANACIJA VOD.OMREŽ.-ULICE V RADENCIH (OMREŽNINA)
NRP: OB100-20-0011 Sanacija vodov. omrežja v Cvetlični, Vrtni in Pionirski ul. (iz
omrežnine)
Stanje projekta: Sanacija vodovodnega omrežja v Cvetlični, Vrtni in Pionirski ulici je
zaključena.
NRP: OB100-21-0017 SANACIJA VOD.OMREŽ.- DALMATINOVA, PORABSKA,
TRUBARJEVA, KOROTANSKA, S.OSTERCA (iz omrežnine)
Stanje projekta: Za sanacijo vodovodnega omrežja v ulicah v severnem delu Radencev
(Dalmatinova, Porabska, Trubarjeva, Korotanska in Slavka Osterca) so sredstva prenešena
v leto 2022.
NRP: OB100-21-0034 SANACIJA VODOVODNEGA OMREŽ.- KIDRIČ.NAS (iz omrežnine)
Stanje projekta: Sanacija vodovodnega omrežja v Kidričevem naselju je predvidena v
mesecu septembru. Zagotavljamo sredstva v višini 76.000,00 evrov (namenska sredstva
omrežnine).
NRP: OB100-21-0037 SANACIJA VODOV.OMREŽ.V RADENCIH SEVERNI DEL projekt INZI
Sredstva v višini 25.000,00 evrov so predvidena za pripravo dokumentacije projekta INZI
(zmanjševanje vodnih izgub) za sanacijo vodovodnega omrežja v Radencih - severni del.
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08151 SANACIJA KANAL.OMREŽ. - ULICE V RADENCIH
NRP: OB100-20-0027 Sanacija kanal.omrežja v Cvetlični,Vrtni in Pionirski ul.(iz
omrežnine)
Stanje projekta: Sanacija kanalizacijskega omrežja v Cvetlični, Vrtni in Pionirski ulici je
zaključena.
NRP: OB100-21-0018 SANACIJA KANAL.OMREŽ. - DALMATINOVA, PORABSKA,
TRUBARJEVA, KOROTANSKA, SLAVKA OSTRCA (iz omrežnine)
Stanje projekta: Za sanacijo kanalizacijske omrežja v ulicah Dalmatinove, Porabske,
Trubarjeve, Korotanske in Slavka Osterca so sredstva prenešena v leto 2022.
NRP: OB100-21-0033 SANACIJA KANAL.OMREŽJA V KIDRIČEVEM NASELJU (iz
omrežnine)
Stanje projekta: Sanacija kanalizacijskega omrežja v Kidričevem naselju je predvidena v
mesecu septembru, za to so potrebna sredstva v višini 95.000,00 evrov (namenska
sredstva omrežnine).
500 KRAJEVNA SKUPNOST RADENCI – ni sprememb
600 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA – ni sprememb
VI/4. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2021-2024

400 OBČINSKA UPRAVA
OB100-21-0027 INTERREG Zlato regije (2022)
Projekt "ZLATO REGIJE" Trajnostno upravljanje z naravno in kulturno dediščino med
Radensko regijo in Međimurjem v resursih vode in žita.«, ki ga bo v imenu celotnega
vzpostavljenega partnerstva vodil vodilni partner Občina Radenci. V okviru projekta bo razvit
čezmejni turistični produkt edukativne in interpretacijske vsebine ozaveščanja, izobraževanja
in usposabljanja o naravnih bogastvih in kulturni dediščini širše zaokrožene regije, ki ga bo
naša ustanova v času trajanja in po zaključku projekta vključila v svoj program dela ter
aktivno promovirala svojim obiskovalcem.
Razlog za investicijo je v vidnem porastu števila turistov na obravnavanem območju ter trendi
v pripovedovanju zgodb in v doživljajskem turizmu, ki izkazujejo potrebo po ureditvi SVETA
DOŽIVETJA VODE. Občina bo tako pridobila pomembno turistično točko, ki bo imela vpliv na
ožje in širše družbeno okolje.
Investitor občina Radenci načrtuje postavitev štirih multimedijskih prostorov SVET
DOŽIVETJA VODE in osrednji prostor na zemljišču parc. št. 660/5 k.o. Radenci. Zemljišče je
v lasti Občine Radenci.
Finančna konstrukcija:
Odhodki
Lastna sredstva
Sredstva EU
Prihodki

2022
90.892,74
515.058,84
515.058,84

450 REŽIJSKI OBRAT
OB100-20-0027 Sanacija kanal.omrežja v Cvetlični,Vrtni in Pionirski ul.(iz
omrežnine)
Sanacija kanalizacijskega omrežja v Cvetlični, Vrtni in Pionirski ulici je zaključena.
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OB100-21-0018 SANACIJA KANAL.OMREŽ. - DALMATINOVA, PORABSKA,
TRUBARJEVA, KOROTANSKA, SLAVKA OSTRCA (iz omrežnine)
Za sanacijo kanalizacijske omrežja v ulicah Dalmatinove, Porabske, Trubarjeve, Korotanske
in Slavka Ostrca so sredstva prenešena v leto 2022.
OB100-21-0033 SANACIJA KANAL.OMREŽJA V KIDRIČEVEM NASELJU(iz
omrežnine)
Sanacija kanalizacijskega omrežja v Kidričevem naselju je predvidena v mesecu septembru.
OB100-14-0014 VODOVOD.SISTEM - INV.VZDRŽ.(iz omrežnine)
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju vodovodnega omrežja na Janževem
Vrhu in Murščaku.
OB100-20-0011 Sanacija vodov. omrežja v Cvetlični, Vrtni in Pionirski ul.(iz
omrežnine)
Sanacija vodovodnega omrežja v Cvetlični, Vrtni in Pionirski ulici je zaključena.
OB100-21-0017 SANACIJA VOD.OMREŽ.DALMATINOVA,PORABSKA,TRUBARJEVA,KOROTANSKA,S.OSTRCA (iz omrežnine)
Za sanacijo vodovodnega omrežja v ulicah Dalmatinove, Porabske, Trubarjeve, Korotanske
in Slavka Osterca so sredstva prenešena v leto 2022.
OB100-21-0034 SANACIJA VODOVODNEGA OMREŽ.- KIDRIČ.NAS(iz omrežnine)
Sanacija vodovodnega omrežja v Kidričevem naselju je predvidena v mesecu septembru.
OB100-21-0037 SANACIJA VODOV.OMREŽ.V RADENCIH SEVERNI DEL projekt INZI
Sredstva v višini 25.000,00 evrov so predvidena za pripravo dokumentacije projekta INZI
(zmanjševanje vodnih izgub) za sanacijo vodovodnega omrežja v Radencih - severni del.

Pripravila:
Občinska uprava
Roman LELJAK
Župan Občine Radenci

19

