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Rebalans I. proračuna Občine Radenci za leto 2022

ODHODKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI
FK

Opis

01

JAVNA UPRAVA

011

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

013

Splošne zadeve

016

Druge dejavnosti javne uprave

017

Servisiranje javnega dolga

018

Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države

02

OBRAMBA

022

Civilna zaščita

03

JAVNI RED IN VARNOST

031

Policija

032

Protipožarna varnost

04

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

041

Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom

042

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov

045

Promet

046

Komunikacije

047

Druge gospodarske dejavnosti

049

Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev

05

VARSTVO OKOLJA

051

Zbiranje in ravnanje z odpadki

052

Ravnanje z odpadno vodo

053

Zmanjševanje onesnaževanja

056

Druge dejavnosti s področja varstva okolja

06

STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ

061

Stanovanjska dejavnost

062

Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja

063

Oskrba z vodo

064

Cestna razsvetljava

07

ZDRAVSTVO

072

Izvenbolnišnične zdravstvene storitve

074

Storitve splošnega zdravstvenega varstva

08

REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV,
ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ

081

Dejavnosti na področju športa in rekreacije

082

Kulturne dejavnosti

084

Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij

09

IZOBRAŽEVANJE

091

Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje

096

Podporne storitve pri izobraževanju

10

SOCIALNA VARNOST

104

Varstvo otrok in družine

107

Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij
prebivalstva

109

Druge dejavnosti na področju socialnega varstva

REBALANS 1
2022

Delež

2.314.396,00

17,29

1.240.375,64
599.918,00
161.700,00
299.192,36
13.210,00
8.100,00
8.100,00
149.383,00
2.500,00
146.883,00
4.373.411,09
57.735,00
120.538,00
1.717.400,00
10.000,00
1.345.808,49
1.121.929,60
2.676.241,00
61.061,00
2.543.180,00
12.000,00
30.000,00
981.370,00
1.440,00
125.300,00
673.180,00
181.450,00
14.486,00
0,00
14.486,00

9,27
4,48
1,21
2,24
0,10
0,06
0,06
1,12
0,02
1,10
32,68
0,43
0,90
12,83
0,07
10,06
8,38
20,00
0,46
19,00
0,09
0,22
7,33
0,01
0,94
5,03
1,36
0,11
0,00
0,11

869.560,01
605.429,00
215.063,00
49.068,01
1.597.999,85
1.524.599,85
73.400,00
397.696,00
24.500,00

6,50
4,52
1,61
0,37
11,94
11,39
0,55
2,97
0,18

323.196,00
50.000,00

2,42
0,37

13.382.642,95

100,00
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Milijoni

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

PRO 2022

REB 1/2022
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ODHODKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI
PK

Opis

REBALANS 1 2022

01

POLITIČNI SISTEM

152.939,64

0101

Politični sistem

152.939,64

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

17.500,00

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

13.000,00

0203

Fiskalni nadzor

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402

Informatizacija uprave

0403

Druge skupne administrativne službe

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0601

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603

Dejavnost občinske uprave

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

154.983,00

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

154.983,00

08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

2.500,00

0802

Policijska in kriminalistična dejavnost

2.500,00

10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

26.735,00

1003

Aktivna politika zaposlovanja

26.735,00

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

120.538,00

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

103.600,00

1103

Splošne storitve v kmetijstvu

1104

Gozdarstvo

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.898.850,00

1302

Cestni promet in infrastruktura

1.898.850,00

14

GOSPODARSTVO

1.376.808,49

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

3.000,00

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1.373.808,49

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

2.676.241,00

1501

Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505

Pomoč in podpora ohranjanju narave

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603

Komunalna dejavnost

1605
1606

Spodbujanje stanovanjske gradnje
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

14.486,00

1706

Preventivni programi zdravstvenega varstva

14.486,00

1707

Drugi programi na področju zdravstva

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

4.500,00
199.300,00
10.000,00
189.300,00
1.329.056,00
3.500,00
13.210,00
1.312.346,00

4.300,00
12.638,00

30.000,00
2.616.241,00
30.000,00
2.148.257,60
125.300,00
1.795.109,60
1.440,00
226.408,00

0,00
838.992,00
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1802

Ohranjanje kulturne dediščine

1803

Programi v kulturi

90.000,00

1804

Podpora posebnim skupinam

18.500,00

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

605.429,00

19

IZOBRAŽEVANJE

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

914.230,00

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

610.369,85

1906

Pomoči šolajočim

20

SOCIALNO VARSTVO

378.264,01

2002

Varstvo otrok in družine

24.500,00

2004

Izvajanje programov socialnega varstva

353.764,01

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

299.192,36

2201

Servisiranje javnega dolga

299.192,36

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

150.000,00

2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303

Splošna proračunska rezervacija

125.063,00

1.597.999,85

73.400,00

100.000,00

SKUPAJ

PK

50.000,00
13.382.642,95

Opis

01 POLITIČNI SISTEM
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

rebalans 1
2022

Delež

152.939,64

1,14

17.500,00

0,13

199.300,00

1,49

1.329.056,00

9,93

154.983,00

1,16

2.500,00

0,02

26.735,00

0,20

120.538,00

0,90

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.898.850,00

14,19

14 GOSPODARSTVO

1.376.808,49

10,29

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

2.676.241,00

20,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

2.148.257,60

16,05

14.486,00

0,11

838.992,00

6,27

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
19 IZOBRAŽEVANJE

1.597.999,85

11,94

20 SOCIALNO VARSTVO

378.264,01

2,83

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

299.192,36

2,24

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

150.000,00

1,12

13.382.642,95

100
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Programska klasifikacija
3.000.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

0,00

PRO 2022

REB 1/2022
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OBRAZLOŽITEV SPREMEMB ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE RADENCI ZA LETO 2022
UVOD
Proračun Občine Radenci za leto 2022 je bil sprejet na 19. redni seji 29.12.2020 in objavljen
v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 71/20. 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.
Po ustaljenem prikazu vam v Odloku o spremembi odloka o proračunu Občine Radenci za leto
2022 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
10.047.190,15 evrov kar predstavlja povišanje za 62,58%.

V navedeni bilanci načrtujemo 13.100.450,59 evrov odhodkov, kar skupno
predstavlja povišanje za 115,39%. Tudi te spremembe so podrobno opisane v
nadaljevanju v obrazložitvi posebnega dela proračuna.

Po bilanci prihodkov in odhodkov je proračunski primanjkljaj 3.053.260,44 EUR.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Račun finančnih terjatev in naložb se ne spreminja.
RAČUN FINANCIRANJA
Račun financiranja se spreminja in sicer se znižuje na 282.192,36 EUR oz. za 24,33%.
Kredit v letu 2021 je bil najet za dobo 20 let, zato je anuiteta nižja od planirane, prav tako je
obrestna mera za vse tri kredite precej nizka.
Bilanca skozi vse tri račune se spreminja tudi v točki IX. Sprememba stanja sredstev na
računu, ki bo negativno, v višini -3.335.452,80 EUR.
Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta je +3.647.015,95 EUR.

sredstva na 31.12.2022-predvidena
Sredstva iz leta 2021
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

0,00

Reb 1/2022

1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00
Pro 2022
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OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE RADENCI ZA
LETO 2022
Opomba:
Obrazložitve sprememb med SPREJETIM PRORAČUNOM in PREDLOGOM REBALANSA I.2022
PRIHODKI
V predlogu rebalansa proračuna Občine Radenci za leto 2022 ocenjujemo, da bomo prihodke
realizirali v višini 10.047.190,15 evrov oz. 62,58 več od načrtovanih.
70 DAVČNI PRIHODKI: znižanje za 0,04% oz. 1.600,00 evrov.
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

+71.170 €

Med davčnimi prihodki predstavlja največji delež dohodnina. Zakon o financiranju občin (ZFO1) določa način izračuna primerne porabe občin, prihodek občine iz glavarine in finančno
izravnavo.
Izračun dohodnine naredi Ministrstvo za finance in temelji na različnih parametrih in sicer: številu državljanov RS s stalnim prebivališčem v občini in številu tujcev z izdanim dovoljenjem
za stalno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini, - skupni površini
občine in skupni dolžini lokalnih cest in javnih poti, - deležu mlajših od 15 let in starejših od
65 let, - primerni porabi občine, izračunani na podlagi omenjenih parametrov, - prihodku
občine iz naslova dohodnine, - izračuna primernega obsega sredstev za financiranje delovanja
občine.
Dohodnina je izračunana na podlagi podatka o številu prebivalcev v naši občini
5.075 prebivalcev
Mlajši od 6 let: 237
Mlajši od 15 let in starejši od 6 let: 365
Starejši od 65 let in mlajši od 75 let: 765
Starejši od 75 let: 537
Vsota korigiranih kriterijev: 0,971447
Izračun dohodnine: 0,971447*645 EUR*5.075 = 3.179.910 EUR (primerna poraba PPi)
3.210.736 EUR dobimo nakazano kot DOHODNINO (konto 700020) – dohodnina, ki pripada
občini.
Tabele so dostopne na straneh Ministrstva za finance
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/DPSSFLS/Izracuni/Povprecnina-in-PPi/Izracun_PPi-Doh-FI-SzURO-2022-sprememba.pdf

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

-143.055

Nadomestilo za stavbno zemljišče: prihodki iz tega naslova se znižujejo zaradi spremembe
odloka. Nadomestilo za stavbno zemljišče se predvideva za fizične osebe v višini 320.000,00
evrov in za pravne osebe v višini 230.000,00 evrov.
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

+70.000

Povišanje turistične takse za 70.000,00 ker lahko predvidevamo, da bodo turistične
nastanitve v letu 2022 ostale odprte ves čas in več ne bo zapiranja kot v letu 2021.
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71 NEDAVČNI PRIHODKI: zvišanje za 12,96 % oz. za 198.885,00 evrov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki iz premoženje

+50.160

Znižanje najemnin za stanovanja (prodaja) za 33.840,00 evrov, povišanje pa prihodkov iz
omrežnine za kanalizacijsko omrežje, za vodovodno omrežje in čistilno napravo (preračun iz
podatkov zaračunane omrežnine za obdobje november 2021).
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

+175.200

Povišanje prihodkov za kanalizacijsko omrežje, za vodovodno omrežje in čistilno napravo
(preračun iz podatkov zaračunanih količin za obdobje november 2021).
714 Drugi nedavčni prihodki

-26.475

Znižanje za 30.000,00 – Fundacija za šport, +3.525 evrov za pokritje stroškov za projekt
URBACT – prenos dobrih praks (100% financiranje).
72 KAPITALSKI PRIHODKI: zvišujejo se za 11.000,00 evrov oz. za 3,67%. Skupni znesek
prodaje je 311.000,00 evrov.
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

-108.000

V Proračunu 2022 je bila planirana prodaja stanovanj, ki pa so se prodala že v letu 2021.
Skladno z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine se planira prodajo hiš v višini
192.000,00 evrov.
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ

+119.000

Skladno z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine se planira prodaja zemljišč –
stavbnih, gozdnih, kmetijskih.
73 PREJETE DONACIJE: ni sprememb.
74 TRANSFERNI PRIHODKI: zvišanje za 3.609.107,87 evrov oz. za 1.746,31%.
Sredstva iz naslova ZFO, 23.člen (konto 74000110) so sedaj planirana na kontu 740019 kot
sredstva za regionalni razvoj (za leto 2022 v višini 253.960 evrov).
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.INSTITUCIJ
Iz leta 2021 se prenašajo prihodki za City Cooperation v višini 57.562,10 evrov, za čistilno
napravo iz sredstev proračuna države (MGRT) v višini 1.000.000 evrov, za projekt nabava
opreme za knjižnico Radenci v višini 2.500,00 evrov, sredstva za mobilnost, program LIFE,
bodo nakazana v višini 19.907,85 evrov (od tega 9.907,85 za že izvedeno v 2021). Ministrstvo
za šolstvo pokriva stroške plačila varstva otrok, ki so v karanteni.
Planirana so tudi sredstva višini 681.440,00 evrov in sicer kot prihodi iz Eko sklada za
telovadnico pri OŠ Kapela v višini 620.000,00 in za nakup minibusa v višini 61.440,00 evrov.
741 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.INSTITUCIJ
Sredstva za obnovo parka v višini 1.000.000,00 evrov, za medgeneracijski poligon v višini
49.000,00 evrov, za projekt Okusi Prlekije v višini 4.131,88 evrov, za projekt Ne želim živeti
nezdravo v višini 5.309,96 evrov, sredstva za projekt Lokalno je obetavno v višini 14.377,08
evrov, za projekt Zlato regije Interreg SI-HR v višini 680.000,00 evrov.
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78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV: zvišanje za
50.000,00 evrov iz naslova projekta Prehistory Adventure.

PRIHODKI
Prej.sred.iz EU
Transferni prihodki
Donacije
Kapitalski prihodki
Nedavčni prihodki
Davčni prihodki
0

500000

1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000 4500000
REB 1/2022

PRO 2022
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ODHODKI
Sprememba: Rebalans I. / Sprejeti proračun 2022

40 TEKOČI ODHODKI: se zvišujejo za 25,48% oz.za 677.996,43 evrov.
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

+65.499

Dodatne zaposlitve v režijskem obratu za izvajanje javne snage, povišanje regresa za
prehrano, višji regres.
401 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

+9.903

Dodatne zaposlitve v režijskem obratu za izvajanje javne snage, višje premije za DPKZ.
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

+605.594

Izdatki za blago in storitve zajemajo vsa plačila materiala, drugega blaga in plačilo vseh
opravljenih storitev, ki jih občina pridobiva na trgu. Vsebuje naslednje izdatke: pisarniški
material in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje,
najemnine in druge operativne odhodke.
Planirani so za vse proračunske uporabnike (občinski svet, župan, nadzorni odbor,
občinska uprava, režijski obrat, Medobčinski inšpektorat Ljutomer, KS Kapela, KS Radenci).
Podrobno so odhodki razdelani v posebnem delu proračuna.
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

-3.000

Zaradi dosežene nizke obrestne mere za najeti kredit v letu 2021 bo poraba sredstev za plačilo
obresti nižja od prvotne planirane.
41 TEKOČI TRANSFERI: znižanje za 5,11% oz. za 108.070,69 evrov.
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

-87.830

Znižanje za 7,01% zaradi znižanja plana za stroške prevozov otrok v šolo, za domsko oskrbo,
za subvencije neprofitnih najemnin (občina nima več prejemnikov subvencij za neprofitno
najemnino, za tržno najemnino pa subvencijo krije državni proračun), prav tako pa občina
več ne plačuje razlike v plačilu staršev zaradi znižanja plačila vrtca zaradi najetega
stanovanjskega kredita – sklep preklican.
412 TRANSFERI neprofitnim organizacijam in ustanovam

+48.507

Sredstva za GIZ Lokalno je obetavno – plačilo v višini 30.000,00 evrov. Sredstva za društva
so se porazdelila na posamezne postavke (obrazložitev v posebnem delu).
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

-68.748

Občina več ne plačuje za zdravstveno zavarovanje nezaposlenih, niti ne plačuje več mrliških
ogledov (stroške prevzel državni proračun).
42 INVESTICIJSKI ODHODKI: se zvišujejo za 501,65% oz. za 6.338.066 evrov.
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

+6.338.066

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).
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Podrobno so odhodki obrazloženi pri posameznih proračunskih postavkah.
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI: zvišanje za 239,04 % oz. za 110.128 evrov.
Povišanje zaradi transferom gasilskim društvom.
Podrobno so odhodki obrazloženi pri posameznih proračunskih postavkah.
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OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2022 PO
PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PO POSTAVKAH
ODHODKI
Obrazložitev spremembe Rebalans I. / Proračun 2022

100 OBČINSKI SVET
01004 in 01055 politične stranke in svetniške skupine
Sprememba zaradi spremembe višine primerne porabe (PPi), ki za leto 2022 znaša
3.1479.910,00 evrov.
01005 Lokalne volitve

+2.000

Postavitev dodatnih plakatnih mest.
01022 Občinski informator

+3.500

V letu 2022 se predvideva več izdaj Informatorja z namenom obveščanja občanov o aktualni
problematiki. Posledično se povišajo tudi stroški poštnine.
01008, 01009, 01018, 01019 – prireditve Občinski praznik, Novol. praznovanje,
Kulturni praznik in Dan samostojnosti
-15.860
Vse prireditve se bodo plačevale iz proračunske postavke 01030 Prireditve – razne priložnosti,
kjer so planirana sredstva višini 100.000 evrov (proračunski uporabni 400 – Občinska
uprava).
200 NADZORNI ODBOR– ni sprememb
300 ŽUPAN in PODŽUPAN
03001 Nadomestilo za opravljanje funkcije župana

+4.540

Župan je od 7.6.2021 zaposlen za polovični delovni čas. Stroški na postavki so višji zaradi
stroškov prehrane, regresa in premije za DKPZ, +22,10%.
01024 Stroški drugih prireditev in protokolarnih dogodkov

-6.000 €

Stroški zajemajo nakup poslovnih daril, rojstnodnevna darila ob visokih jubilejih, pogostitve
ob sprejemih in obiskih poslovnih partnerjev. Ker so pogostitve oz. drugi stroški v okviru
prireditev predvideni na PP 01030, se tu sredstva znižujejo za 6.000 evrov in se prenašajo na
PP 01030.
01030 PRIREDITVE-RAZNE PRILOŽNOSTI

+95.000 €

Občina Radenci kot turistična občina pridobiva del proračunskih sredstev tudi iz naslova
plačane turistične takse. Analiza dobe bivanja v Občini Radenci v primerjavi z ostalimi
članicami skupnosti na ravni zdravilišč izkazuje da je povprečna doba bivanja v Zdravilišču
Radenci najkrajša. Zaradi navedenega se je občina odločila, da del turistične takse vloži v
organizacijo prireditev in dogodkov. Ki bodo prepričali turiste, da ostanejo v Radencih kakšen
dan dlje. V letu 2022 je občina organizator več prireditev. Zaradi potrebe po večji promociji
kraja smo v letošnjem letu na tej postavki zagotovili več sredstev, saj je potrebno spodbuditi
razvoj turizma v Občini Radenci.
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03007 Notranji nadzor proračuna

+2.100 €

Občina Radenci razširja področje notranje revizije tudi na področje svetovanja glede na tekoče
potrebe v občinski upravi.
400 OBČINSKA UPRAVA
04003 Stroški bank in plačilnega prometa

+12.000 €

Storitve bank in plačilnega prometa so nujne za delovanje občine. Stroške storitev bank
nam zaračunava Banka Slovenije kot provizijo za vodenje računa pri njih. Uprava za javna
plačila pa je organizacija preko katere poteka plačilni promet v javnem sektorju. Ker so
sedaj obresti negativne, občina plačuje mesečno za stanje na TRR približno 1.100 evrov
negativnih obresti.
04016 Oprema v upravi (nakup, vzdrževanje)

+16.800 €

Sredstva so namenjena zagotavljanju vzdrževanja programske opreme (obnavljanje in
pravica uporabe (GIS Kaliopa, programov za evidenco NUSZ, za izdajanje potrdil o
namenski rabi in za REN (baze občine za register nepremičnin), računovodski program
CADIS V3, ODOS - pošta, HKOM omrežje, SIGEN-CA licence, Microsoft Exchange...), za
tekoče vzdrževanje računalniške in druge opreme (fotokopirni stroj, tiskalniki, računalniki).
Predvideva se tudi nakup kuvertirke, ocenjena vrednost 3.700 evrov (prikazano v načrtu
nabav za 2022).
04022 Hidrantno omrežje v občini

+5.000

V skladu s 33. členom Odloka o oskrbi s pitno vodi mora občina zagotoviti brezhibno delujoče
hidrantno omrežje (požarna varnost). Vsled tega se mora dodatno zagotoviti 5.000,00 eur za
pregled omrežja in za popravilo hidrantov.
04029 Sofinanciranje nakupa gasilske opreme za društva

+81.783

Predvidena so dodatna sredstva za financiranje obnove gasilskega doma PGD Kapela 18.200,
za nabavo gasilskega avtomobila GV-1 PGD Hrastje Mota 40.000, za nakup vozila PGD Janžev
Vrh 25.000.
04777 Urbani vrtovi

+90.000

Ureditev urbanega vrta na prostoru igrišča za mali nogomet med bloki in garažami.
Predvidena je postavitev visokih gred in lesenih utic ter napeljava vode. Nabava 200 visokih
gred in enotne lesene utice, kjer bodo lahko prebivalci skladiščili svoje orodje.
04247 Vzdrževanje obč. cest, parkirišč in postajališč (koncesija)

+152.000 €

Občina Radenci v obdobju 2018-2022 intenzivno ureja in investicijsko vzdržuje občinske
ceste, pločnike, parkirišča in postajališča. Ocenjuje se, da bo z zagotovitvijo dodatnih sredstev
zagotovljena ureditev vseh prometnih javnih površin, za katere je odgovorna lokalna skupnost
in bo s tem zagotovljena ustrezna prometna varnost za vse udeležence v prometu.
04943 Oporni zid – Kapelski Vrh- parkirišče

+12.200

Občina Radenci je uredila parkirišče na Kapelskem Vrhu (med gostilno Dunaj in trgovino
Mercator) v letu 2021. Na omenjeni lokaciji je bil porušen stari kulturni dom. Zaradi
zagotavljanja dodatne varnosti, bo občina utrdila oporni zid, ki loči parkirišče od dvorišča za
stavbo, v kateri se nahaja trgovina Mercator.
04856 Ureditev regionalne ceste R1-230/0366 Radenci Petanjci

+530.200

Ureditev regionalne ceste rondo – mostovi: financiranje se iz leta 2021 prenese v leto 2022
in sicer v višini 507.844,17 evrov, konto 420401 in odkupi zemljišč, skupna višina
518.000,00, ter 12.200 evrov za projektno dokumentacijo.
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04862 Ceste – obnova

+580.000

Združitev večjega števila cest v eni proračunski postavki (prenos sredstev iz PP 04876
Murščak Kupetinci, PP 04877 Hrašenski Vrh – Hrastje Mota).
Predvidena je obnova naslednjih cest: Murski Vrh – drugi del, Hrastje Mota – Hrašenski Vrh
– 388012, Hrastje Mota – Rački Vrh 844471, Šratovci – Boračeva 844721, Žabjak – Boračeva
844141. Vse navedene ceste je potrebno na novo preplastiti, ojačati bankine, nekatere
razširiti. Za vse navedene ceste bodo pripravljeni popisi s količinami za potrebno izvedbo del.
04941 Cesta mimo telovadnice pri OŠ Kapela

+114.000

Občina Radenci gradi novo telovadnico ob OŠ Kapela. Z zaključkom investicije, bo glavni vhod
v prostore OŠ Kapela skozi hodnik ob telovadnici. Postajališče za šolske avtobuse se preseli
na glavni vhod. Zaradi zagotavljanja varnosti otrok, je potrebno urediti vozišče na parcelni
številki 689 k.o. Kapelski Vrh od križišča, ki pomeni vhod proti šoli in do začetka travnatega
nogometnega igrišča na severni strani nove telovadnice št. parcele 312/4 k.o. Kapelski Vrh.
Za potrebe zagotavljanja potrebnih radijev pri obračanju avtobusov je treba porušiti stavbo
in urediti parcelo št. 643/6 k.o. Kapelski Vrh. Za potrebe zagotavljanja zadostnega števila
parkirnih mest se obnovijo dosedanja gramozirana parkirišča na parcelah št. 638/10 in 641/1
vse k.o. Kapelski Vrh. Cesta bo razširjena in na novo preplastena.
04219 Javna razsvetljava – obnova

+120.000

Zagotavlja se dodatnih 120.000,00 evrov za nabavo solarnih svetilk. Glede na to, da so se
drastično podražili prevozni stroški, je smiselno, da z eno dobavo pripeljemo čim več svetilk
in da je tako cena na komad nižja kot bi bila sicer. Zajeti so tudi stroški uvoza, uvozne dajatve
ter DDV.
04313 Družinsko turistični festival MAČJE MESTO

+8.000 €

Občina Radenci je v letu 2021 organizirala enodnevni festival v mesecu septembru. V letu
2022 ocenjujemo, da bo mogoče izvesti festival v tradicionalnem terminu v mesecu juniju in
v trajanju vsaj dva dni. Sredstva za festival povečujemo iz naslova manj porabljenih sredstev
v letu 2021 in z željo po ohranitvi kvalitetnih programov iz preteklih let.
01036 Okusi Prlekije

+6.000 €

Vse občine vključene v LAS Prlekija smo se skupaj prijavile na 6.javni poziv LAS Prlekija s
ciljem oblikovati turistični produkt Okusi Prlekija. Občina Radenci se je vključila s prireditvijo
Praznik traminca in dvig klopotca in ponudbi, ki temelji na tramincu.
Prenos začetek projekta iz leta 2021 na 2022. Projekt na območju LAS Prlekija opredeljuje 3
ključne probleme na področju »avtentičnosti gastronomije«. 1. Nepovezanost gastronomske
ponudbe, 2. pomanjkanje avtentične gastronomske ponudbe, 3. Območje LAS Prlekija je
premalo prepoznavno (po gastronomiji in sicer). Skupaj z ostalimi partnerji bo občina Radenci
sodelovala in prispevala pri naslednjih aktivnostih:





pregled primerov lokalnih valut;



nadgradnja in vzdrževanje aplikacije;



priprava in tisk kartic;



izvedba delavnic;



izdelava gastronomskih piramid;



promocijski film;



promocijski suvenir

Nakup stojnic
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04841 Kolesarske povezave Sklop K1(o.Apače)in sklop K2(o.GR,o.Rad.) -199.614 €
Načrtovana gradnja kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti je
predvidena v območju občin Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana,
Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj ter sedem
pridruženih občinah, in sicer Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici,
Trnovska vas, Gornja Radgona, Apače, Radenci in Juršinci. Izvedba projekta je bila
načrtovana kot sofinanciranje iz evropskih kohezijskih sredstev. Ker projekti niso bili
zaključeni v letu 2022, bomo v letu 2022 plačali zgolj projekte in se pod okriljem vodilnega
partnerja prijavili na razpisi, ko bo le ta objavljen.
04889 Ureditev platoja na Račkem Vrhu

+120.000 €

Ureditev kolesarskega počivališča na Račkem Vrhu: tlakovanje, postavitev počivališč
(miza, klopi), ureditev razsvetljave, postavitev pitnikov, postavitev kolesarske
popravljalnice (stebrička), …
04914 Parkovni kompleks -nadstrešnice v parku

+60.000 €

Občina Radenci postopno obnavlja radenski park in v njega postavlja nove vsebine. Ob
novo zgrajenem mini golfu v parku, smo v letu 2021 oddali v najem prostor za izvajanje
gostinskih storitev. Da bi poenotili izgled izvajanja stojničnih gostinskih storitev smo v letu
2021 nabavili tudi dve gostinski stojnici (ŠC Ivanke Serec, ob mini golfu). Ker ne želimo,
da se izvaja ponudba gostinskih storitev v parku pod šotorom predlagamo nabave premične
nadstrešnice, ki bo omogočila obratovanje tudi v primeru slabega vremena in ne bo kazila
podobe parka.
04923 DIGIKUL - RAZVOJ TURIST.PONUDBE

+5.739 €

Projekt so na razpis Ministrstva za gospodarstvo prijavile skupaj občine Radenci, Lendava,
Moravske Toplice in Murska Sobota. Operacija je vsebovala digitalizacijo kulturne
dediščine. Aktivnosti so se zaključile v letu 2021, občina pa mora lastni delež v višini 5.739
evrov plačati v letu 2022.
04929 Projekt Re-connect Erasmus +

+10.306 €

Občina Radenci prvič sodeluje v programu Erasmus +. V projektu sodelujejo institucije iz
držav Slovenije, Madžarske, Italij, Irske in Litve. Projekt temelji na posameznih turističnih
destinacijah, ki bodo aktivno delale na področju trajnostnega turizma ob pristopu krožnega
turizma. Projekt bo trajala do 31.10.2023. Cilj projekta bo povezati turistične produkte na
območju občine Radenci v povezano zgodbo. Skupaj pričakujemo 25.766 EUR sredstev.
04934 Sanacija Vile Marije

+6.710 €

Sredstva za stroške priprave projekta za sanacijo stavbe – Vile Marije v Radenskem parku.
04935 Interreg Zlato regije

+800.000 €

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.
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Finančna konstrukcija:
Odhodki
Lastna sredstva
Sredstva EU
Prihodki

2022
120.000,00
680.000,00
680.000,00

04937 Lokalno je obetavno - projekt

+21.462 €

Lokalno je obetavno je projekt, ki smo ga skupaj s podjetjem Radensko in Čebelarsko družino
Radenci prijavili na 8. javni poziv LAS Prlekija. V projektu bomo z medovitimi rastlinami
uredili medeni vrt tik ob Vrelcu pri cerkvi. Parcela k.o., 200, Radenci 689/3. Občina Radenci
bo kupila fotobox, stojnice in postavila izobraževalno tablo. Cilj tega projekta je zagon
delovanja GIZa Lokalno je obetavno.
04938 Urbact – prenos dobre prakse

+3.525 €

Občina Radenci sodeluje v projektu Urbact v prenosu dobre prakse. V občini Idrija so
vzpostavili odprto dnevno sobo – prostor, kjer se dnevno srečujejo občani. Občina Idrija in
IPOP (Inštitut za politike prostora) vodita skozi projekt partnerska mesta, kjer vsako mesto
na svojem prostoru vzpostavlja dnevno sobo. Tako občina Radenci načrtuje svoje aktivnosti
v medgeneracijskem centru Radenci. Sredstva so namenjena organizacija dogodka, ki bo
junija v Radencih in udeležbi delavnic v partnerskih mestih v Sloveniji. Partnerji v projektu so
Občina Bovec, Bohinj, Podlehnik, Razkrižje, Ormož, Podlehnik in Razkrižje. 100% financiranje.
04950 AMFITEATER - prostor za prireditve v parku

+300.000 €

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. Preneseno iz
leta 2021.
04354 Nevarni odpadki – zbiranje, odvoz, razgradnja

+10.000 €

Občina se je odločila, da bo za zagotavljanje čistega in neoporečnega naravnega okolja,
zagotovila zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov ter njihovo predajo v razgradnjo (azbestne
plošče). Odpadki se predajo podjetju Saubermacher, ki poskrbi za nadaljnjo ravnanje s temi
odpadki.
04286 IZGRADNJA ČIST.NAPRAVE V OBČINI RADENCI

+2.277.480 €

Del sredstev se prenaša iz leta 2021 (tudi na prihodkovni strani). NRP: OB100-20-0006
Finančna konstrukcija: 3.952.388,75
Odhodki
Lastna sredstva
Sredstva iz proračuna RS
Prihodki

2021
58.908,75
1.000.000,00

2022
1.277.480,00
1.000.000,00

2023
616.000,00
0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

Vir financiranja: lastna namenska sredstva – okoljska dajatev (do zbrane višine)
04913 Mobilnost – Dan brez avtomobila

+7.000 €

Dan brez avtomobila poteka vsako leto od 16. do 22. septembra. Občina Radenci je v letu
2020 in 2021 bila uspešna pri prijavi na razpis Javni razpis za sofinanciranje priprave in
izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti. Tudi v letu 2022 načrtujemo prijavno na ta
razpis. Maksimalna vrednosti financiranja je 10.000 EUR.
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04763 GIZ Lokalno je obetavno

+30.000 €

S podpisom ustanovne pogodbe so trije partnerji – Radenska d.o.o, Občina Radenci in
Agencija SIV d.o.o. – ustanovili GIZ Lokalno je obetavno. Zasnovano na pobudo Radenske in
z zanosom vseh ustanovnih članov si je zadalo pomembne cilje, med katerimi so glavni
naslednji trije: varovanje voda v najširšem pomenu, vzpostavitev trajnostnih praks tako v
regijski gospodarski kot kmetijski dejavnosti ter podpora lokalnemu družbenemu okolju.
Pobuda svojo pot pričenja z definiranimi projekti na področju pomoči lokalnemu družbenemu
in naravnemu okolju, za prihodnost pa si postavlja ambiciozne cilje partnerskega povezovanja
in uvajanja novih, inovativnih rešitev z namenom vzpostavljanja trajnostnega poslovanja v
regiji. Načrtovani projekti v letu 2022:
Podelitev štipendij osnovnošolskih otrokom.
Podelitev šolskih potrebščin prvošolčkom.
Aktivnosti v projektu odprta dnevna soba.
Sodelovanje občine Radenci in podjetja Radenska (sajenje dreves, skupna pomoč pri
prireditvah, čistilne delovne akcije),
Prijava na razpise.
04102 Občinski prostorski akti

+94.000 €

Postavka zajema spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta (OPN),
podrobne občinske prostorske načrte (OPPN-je), lokacijske preveritve, dela in dokumente
potrebne za odmero NUSZ, potrebne dodatne strokovne podlage/strokovni
elaborati/dokumenti/listine/študije/načrti ipd. (kot npr. potrebne za izdelavo OPN in OPPNjev, potrebne v raznih postopkih npr. za pridobitev gradbenega dovoljenja, kjer se občina
pojavlja kot stranski udeleženec,…).
04401 Subvencioniranje cene omrežnine za vodov. omrežje

-27.000 €

Preračun na podlagi podatkov za november 2021.
04480 Pokopališča – ureditev koncesije

+7.433 €

Priprava odlokov in podelitev koncesije za izvajanje 24-urne dežurne službe.
04869 Medgeneracijski poligon LAS 6

+17.067 €

Sredstva so namenjena graditvi fitnesa na prostem na Športnem centru Ivanke Serec,
vzpostavitev 4 knjigobežnic, vodenje in koordinacija projekta.
04911 Parkovno bazenski kompleks – ureditev

+1.000.000 €

Sredstva so rezervirana za ureditev parkovno bazenskega kompleksa na območju starega
bazena. Sredstva bodo v letu 2022 namenjena za: stroške spremembe obstoječega
prostorskega načrta, pridobitev potrebnih soglasij, stroške projektne dokumentacije in
izgradnje vodnega parka doživetij. Predvideno je financiranje z evropskimi sredstvi. Natančne
vsebine bodo dali v potrditev OS.
04942 Varovanje - minigolf

+3.000 €

Nabava varnostnih kamer in vzpostavitev videonadzora na področju minigolfa.
04942 Varovanje - minigolf

+3.000 €

Nabava varnostnih kamer in vzpostavitev videonadzora na področju minigolfa.
04936 Javne sanitarije

+53.100 €

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
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bližini Minigolfa. Za ureditev je potrebnih 53.100,00 evrov (nakup sanitarnega bloka in
ureditev podlage). Prenos iz leta 2021.
04848 Rušenje objektov

+16.200 €

Stroški rušitve Prekmurskega doma (delno neplačan račun).
04460 Nakup stvarnega nepremičnega premoženja

+185.208 €

Nakup zemljišč v skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine.
04214 Ne želim živeti nezdravo - projekt

+6.760 €

Projekt se prenaša iz leta 2021 v leto 2022 in ostaja po obsegu in vsebini nespremenjen. Gre
za skupen projekt Občine Radenci in Občine Apače, kjer poskušamo občanke in občane skozi
različne aktivnosti opozoriti na pomen gibanja, obvladovanje telesne teže, stresa,… s ciljem,
da ostanemo zdravi.
04132 Prispevek za zdravstveno zavarovanje …

-51.600 €

Stroške je prevzel državni proračun.
04134 Mrliško pregledna služba

-11.500 €

Stroške je prevzel državni proračun.
01033 Spomenik Hennu in Šariću

+72.000 €

Občina Radenci načrtuje v spomin ustanoviteljem zgodbe o Radenski in zdraviliški dejavnosti
v Radencih postaviti spominsko obeležje. Obeležje bo izdelal eden od priznanih slovenskih
umetnikov.
04136 Nepremična kulturna dediščina

+15.000 €

Občina Radenci namenja del sredstev iz proračuna za varovanje nepremične kulturne
dediščine, del sredstev pa nameni za obnovo in rušitev stavb, ki kazijo izgled občine oz.
predstavljajo neposredno nevarnost za promet in udeležence v prometu.
04138 Knjižnica Gornja Radgona

+16.731 €

Občina Radenci v določenem deležu cca. 25 % sofinancira nabavo knjižničnega gradiva za
skupni zavod Knjižnica Gornja Radgona.
04330 Knjižnica Radenci - projekt

+6.100 €s

Z investicijo v opremo v krajevno knjižnico bo omogočeno normalno delovanje knjižnice, ki
ima izobraževalen, družbeni in kulturni namen. Prav tako bo izbira knjig z novimi knjižnimi
policami narasla. Operativni cilji so:
•
Ureditev prostorske dileme za namen normalnega delovanja krajevne knjižnice
•
Dobava in namestitev knjižnične opreme
•
Širjenje privlačnosti knjižnice
Investicija ni pridobitnega značaja in v svoji življenjski dobi ne bo imela ekonomskih učinkov,
Občina Radenci pa s takšnim pristopom uresničuje javni interes na področju sociale, kulture
in vseživljenjskega učenja z zagotavljanjem urejenih površin v stavbi.
04145 Dejavnost kulturnih društev

+1.500 €

Prerazporeditev s PP 04150 – Druga društva.
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04150 Druga društva

-61.500 €

Prerazporeditev na PP 04156 šport, 04145 Kultura.
04156 Športna društva

+60.000 €

Prerazporeditev s PP 04150 – Druga društva.
04340 TELOVADNICA OB OŠ KAPELA

+311.229 €

Dela so se začela izvajati v letu 2021 in bodo zaključena v letu 2022 zato je potrebno prenesti
del sredstev iz proračuna 2021 v leto 2022. Zaključek del se predvideva 28.02.2022,
pridobitev uporabnega dovoljenja do konca meseca marca.
04356 Športno društvo Slatina Šparta

+5.000 €

Občina Radenci spodbuja zdrav način življenja med mladimi, saj analize kažejo, da je debelost
pri otrocih zelo pereč problem. Da bi čim večjemu številu otrok omogočili vadbo in gibanje,
Občina Radenci namenja del sredstev aktivnostim nogometne šole.
04456 ŠC Ivanke Serec – vzdrževanje

+14.400 €

Sredstva za vzdrževanje nogometnega igrišča (gnojenje, peskanje, …).
04463 Telovadnica na Kapeli

+99.000 €

Sredstva za nabavo opreme za telovadnico pri OŠ Kapela (80.000) in za vzdrževanje
telovadnice. S telovadnico bo upravljala občina.
04365 Popusti pri plačilu vrtca

-46.000 €

Sklep o dodatnih ugodnostih za starše pri plačilu vrtca je bil preklican.
04175 OŠ Radenci

+5.175 €

Sredstva za nabavo garderobnih omaric.
04176 OŠ Kapela

-30.389 €

Znižanje sredstev za materialne stroške, ker bo upravljanje in vzdrževanje nove telovadnice
prevzela občina.
04476 OŠ Kapela – energetska sanacija

+14.945 €

Občina Radenci je naročila projekte za energetsko sanacijo OŠ Kapela in enote Vrtca Radenci.
Ker se razpis zaključi 31.01.2022 bo možno izvesti dela šele v letu 2023 v času počitnic. V
letošnjem letu bomo plačali zgolj dokumentacijo, ki je OS bila že predstavljena.
04477 OŠ Kapela – 5.oddelek vrtca

+30.000 €

Ker se bo z izgradnjo telovadnice ob OŠ Kapela glavni vhod v šolo preselil in ker je povečano
povpraševanje po vpisu otrok na enoto Kapela, bomo dosedanje šolske garderobe preuredili
v 5. oddelek vrtca.
04478 OŠ Kapela – preureditev skupnega prostora
Sredstva so namenjena preureditvi dosedanjega
učilnice – tematske kabinete in knjižnico.

skupnega prostora

04863 Aktivnosti za predšolsko in šolsko mladino

+250.000 €
(telovadnice) v tri
+11.000 €

Dodatna sredstva so potreba iz povišanja strokov za obdarovanje otrok v decembru, ukinja
pa se sofinanciranje projekta RARA – delavnice na OŠ Radenci (-1.800,00).
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04900 ENERGETSKA SANACIJA STAVB

+4.800 €

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.
04191 Glasbena šola Murska Sobota

+521 €

V tekočem letu bo Občina Radenci sofinancirala strošek izobraževanja otrok iz naše občine v
glasbeni šoli v Murski Soboti, 4 učenci.
04924 Mestni minibus

+93.696 €

Nakup električnega minibusa za namen prevoza potnikov in prtljage. . Minibus se bo tako
uporabljal za prevoz potnikov na krožni poti na relaciji: Radenci Avtobusna postaja –
Zdravilišče Radenci – Kapelski Vrh – Boračeva. Turistični mini bus po turistična atrakcija, ki
bo turiste vozil po turističnih točkah.
04470 Prostofer

+8.438 €

Sredstva za najem avtomobila Renault Zoe na električni pogon ter sredstva za najem
aplikacije Prostofer.
04223 Odplačilo kreditov bankam

-90.732 €

Na proračunski postavki Odplačilo kreditov bankam so sredstva za odplačila glavnic
dolgoročnih kreditov, ki zapadejo v plačilo v letu 2022.
Za obstoječa kredita znaša odplačilo glavnice 282.192,36 evrov, novi kredit pa ni predviden.
Kredit v letu 2021 je bil najet na 20 let, zato je anuiteta nižja od planirane in zato se planirana
sredstva znižujejo.
450 REŽIJSKI OBRAT
08100 PLAČE IN DRUGI IZDATKI V RO

+50.322 €

Dvig sredstev je predviden, ker so se dodatno zaposlili komunalni delavci za področje javne
higiene čiščenja javnih površin.
08101 MATERIALNI STROŠKI V RO

+.4.000 €

Sredstva za odvoz komunalnih odpadkov, ki nastanejo pri izvajanju javne snage.
08102 VZDRŽEVANJE VOZIL, MEHANIZACIJE IN OPREME ZA RO

+3.500 €

Občina je posodobila popisovanje vodnih števcev s pomočjo aplikacije in zato so potrebna
dodatna sredstva v višini 3.500 evrov, mesečno plačevanje stroškov vzdrževanja programa.
08110 VODOMERI - VZDRŽEVANJE IN MENJAVA (iz omrežnine)

+25.000 €

Stroški zamenjave vodomerov skladno z Uredbo (zamenjava in umerjanje vsakih 5 let).
Zamenjava se krije iz omrežnine, ki jo plačujejo uporabniki javnega vodovoda. Nabavljajo se
digitalni števci.
08150 SANACIJA VOD.OMREŽ.-ULICE V RADENCIH

+35.380 €

Zaradi dotrajanosti vodovodnega omrežja se izvajajo nujna vzdrževalna dela. Občina bo
prijavila sanacijo na razpis, v ta namen se pripravlja projektna dokumentacija.
Stroški na nekaterih postavkah se prilagajo porabi iz leta 2021, zato jih posebej ne bomo
razlagali. Gre za tekoče stroške, ki se krijejo iz vodarina in kanalščine (stroški elektrike, rednih
storitev vzdrževanja, zavarovanj,…)
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04888 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

+11.884 €

Občina Ljutomer, Občina Križevci, Občina Radenci, Občina Razkrižje in Občina Veržej so
ustanovile Medobčinski inšpektorat in redarstvo kot organ skupne občinske uprave.
Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja za navedene občine inšpekcijske in redarske
naloge, ki jih določajo zakonski predpisi, podzakonski predpisi in predpisi občin
ustanoviteljic.
Občina Radenci zagotavlja delež za stroške plač in stroškov za delovanje Medobčinskega
inšpektorata. Sredstva smo planirali na podlagi prejetega finančnega načrta.

500 KRAJEVNA SKUPNOST RADENCI – ni sprememb
600 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA – ni sprememb
OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2022-2025
Obrazložitve so pri posameznih proračunskih postavkah na katere so posamezni NRP
vezani.

Pripravila:
Občinska uprava
Roman LELJAK
Župan Občine Radenci
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