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I. ODHODKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI 

 

FK Opis REB 4 2022 
Delež v 

% 

01 JAVNA UPRAVA 2.644.841,21 19,81 

011 
Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter 
dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter 1.254.698,64 9,40 

013 Splošne zadeve 986.810,00 7,39 

016 Druge dejavnosti javne uprave 90.930,21 0,68 

017 Servisiranje javnega dolga 299.192,36 2,24 

018 

Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na 

različnih ravneh države 13.210,00 0,10 

02 OBRAMBA 8.100,00 0,06 

022 Civilna zaščita 8.100,00 0,06 

03 JAVNI RED IN VARNOST 112.083,00 0,84 

031 Policija 1.300,00 0,01 

032 Protipožarna varnost 110.783,00 0,83 

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3.192.221,70 23,91 

041 
Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter 
zadev, povezanih z delom 30.800,00 0,23 

042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov 156.154,31 1,17 

045 Promet 2.429.286,89 18,20 

046 Komunikacije 1.000,00 0,01 

047 Druge gospodarske dejavnosti 429.094,43 3,21 

049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 145.886,07 1,09 

05 VARSTVO OKOLJA 3.121.019,00 23,38 

051 Zbiranje in ravnanje z odpadki 82.489,00 0,62 

052 Ravnanje z odpadno vodo 2.989.030,00 22,39 

053 Zmanjševanje onesnaževanja 9.500,00 0,07 

054 Varstvo biološko raznovrstnosti krajine 10.000,00   

056 Druge dejavnosti s področja varstva okolja 30.000,00 0,07 

06 
STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI 
RAZVOJ 1.337.706,00 0,22 

061 Stanovanjska dejavnost 1.440,00 10,02 

062 Dejav.na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 214.280,00 0,01 

063 Oskrba z vodo 970.536,00 1,61 

064 Cestna razsvetljava 151.450,00 7,27 

07 ZDRAVSTVO 16.528,00 1,13 

074 Storitve splošnega zdravstvenega varstva 16.528,00 0,12 

08 
REKREACIJA, KULTURA IN DEJ.NEPROFITNIH ORG., 
DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ 1.113.265,93 8,34 

081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 873.316,92 6,54 

082 Kulturne dejavnosti 190.881,00 1,43 

084 Dejavnosti neprof., društev, združenj in drugih institucij 49.068,01 0,37 

09 IZOBRAŽEVANJE 1.397.449,85 10,47 

091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje 1.320.049,85 9,89 

096 Podporne storitve pri izobraževanju 77.400,00 0,58 

10 SOCIALNA VARNOST 407.471,83 3,05 

104 Varstvo otrok in družine 24.500,00 0,18 

107 
Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in 
socialno izključenih kategorij prebivalstva 342.971,83 2,57 

109 Druge dejavnosti na področju socialnega varstva 40.000,00 0,30 

    13.350.686,52 100,00 
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II. ODHODKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI 

 

PK Opis REBALANS 4 2022 

3 9 12 

01 POLITIČNI SISTEM 148.939,64 

0101 Politični sistem 148.939,64 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20.000,00 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 15.500,00 

0203 Fiskalni nadzor 4.500,00 

04 

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 324.300,00 

0402 Informatizacija uprave 1.000,00 

0403 Druge skupne administrativne službe 323.300,00 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.386.509,21 

0601 
Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 3.530,21 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 13.210,00 

0603 Dejavnost občinske uprave 1.369.769,00 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 118.883,00 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 118.883,00 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.300,00 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 1.300,00 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 7.800,00 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 7.800,00 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 156.154,31 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 136.585,00 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 3.100,00 

1104 Gozdarstvo 16.469,31 

13 
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 2.580.736,89 

1302 Cestni promet in infrastruktura 2.580.736,89 

14 GOSPODARSTVO 452.094,43 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 452.094,43 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 3.188.375,00 

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 30.000,00 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 3.081.019,00 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 67.356,00 

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 10.000,00 

16 
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 1.702.486,07 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 214.280,00 

1603 Komunalna dejavnost 1.049.066,07 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1.440,00 

1606 
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča) 437.700,00 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 16.528,00 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 16.528,00 
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.082.697,92 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 90.000,00 

1803 Programi v kulturi 100.881,00 

1804 Podpora posebnim skupinam 18.500,00 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 873.316,92 

19 IZOBRAŽEVANJE 1.397.449,85 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 911.380,00 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 408.669,85 

1906 Pomoči šolajočim 77.400,00 

20 SOCIALNO VARSTVO 398.039,84 

2002 Varstvo otrok in družine 24.500,00 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 373.539,84 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 299.192,36 

2201 Servisiranje javnega dolga 299.192,36 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 69.200,00 

2302 
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 40.000,00 

2303 Splošna proračunska rezervacija 29.200,00 

  SKUPAJ 13.350.686,52 

 
 

PK Opis rebalans 4  2022 Delež v % 

01 POLITIČNI SISTEM 148.939,64 1,12 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20.000,00 0,15 

04 
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 324.300,00 2,43 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.386.509,21 10,39 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 118.883,00 0,89 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.300,00 0,01 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 7.800,00 0,06 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 156.154,31 1,17 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.580.736,89 19,33 

14 GOSPODARSTVO 452.094,43 3,39 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 3.188.375,00 23,88 

16 

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 1.702.486,07 12,75 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 16.528,00 0,12 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.082.697,92 8,11 

19 IZOBRAŽEVANJE 1.397.449,85 10,47 

20 SOCIALNO VARSTVO 398.039,84 2,98 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 299.192,36 2,24 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 69.200,00 0,52 

    13.350.686,52 100 
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III. OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA  

 

VI/1. 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.  

 

Sprememba proračuna (Rebalans I.) je bila sprejeta dne 3.2.2022 in objavljena v Uradnem 

glasilu slovenskih občin št. 5/2022. Rebalans I. je začel veljati 5.2.2022. 

 

Sprememba proračuna (Rebalans II.) je bila sprejeta dne 15.3.2022 in objavljena v Uradnem 

glasilu slovenskih občin št. 13/2022. Rebalans II. je začel veljati 19.3.2022. 

 

Sprememba proračuna (Rebalans III.) je bila sprejeta dne 21.6.2022 in objavljena v Uradnem 

glasilu slovenskih občin št. 28/2022. Rebalans III. je začel veljati 25.6.2022. 
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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 

8.883.961,04 evrov kar predstavlja znižanje za 13,2%. 

• V navedeni bilanci načrtujemo 13.068.494,16 evrov odhodkov, kar skupno 

predstavlja znižanje za 9,52%.  Spremembe so podrobno opisane v nadaljevanju 

v obrazložitvi posebnega dela proračuna. 

• Po bilanci prihodkov in odhodkov je proračunski primanjkljaj 4.184.533,12 EUR.  

 

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

Račun finančnih terjatev in naložb se ne spreminja. 

  

RAČUN FINANCIRANJA 

Račun financiranja: občina bo najela krediti v višini  850.000,00 evrov. Odplačilo dolga v višini 

282.192,36 evrov. Neto financiranje: 567.807,64 evrov. Plan: kredit se bo začel odplačevati 

v letu 2023. 

 

V letu 2022 do 1.10.2022 še nismo najeli kredita. 

Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov do 30.9.2022 znaša 211.644,27 EUR kar predstavlja 

75,00% planiranih odplačil.  

 

Dolg na dan 30.9.2022 znaša 2.520.840,42 EUR (2014-kredit za izgradnjo vrtca 240.335,90 

evrov, 2017-kredit za tekoče zadolževanje  373.333,52 evrov in 2021-kredit za telovadnico 

1.907.171,00 evrov). 

 

Z rebalansom IV. je predviden najem kredita v višini 850.000,00 EUR v novembru 2022 (v 

kolikor bo kredit potreben) in tako bo predvidoma zadolžitev na dan 31.12.2022 znašala 

3.300.292,33 EUR. 

 
 

Bilanca skozi vse tri račune se spreminja tudi v točki IX. Sprememba stanja sredstev na 

računu, ki bo negativno, v višini -3.616.725,48 EUR.  

 

0,00

500000,00

1000000,00

1500000,00

2000000,00

2500000,00

3000000,00

3500000,00

Zadolženost občine



Rebalans IV. proračuna Občine Radenci za leto 2022 
  

 

8 
 

 

Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2021 je +3.647.015,95 EUR. 

 

Tako naj bi bilo stanje sredstev za prenos v naslednje proračunsko leto ob koncu leta 2022 v 

višini +30.290,47 EUR. 

 

 
 

Gibanje sredstev – ostanek konec leta za prenos v naslednje proračunsko leto 

 

31.12.2013 93.477,00 

31.12.2014 417.611,00 

31.12.2015 758.397,00 

31.12.2016 755.169,00 

31.12.2017 1.227.858,00 

31.12.2018 922.664,00 

31.12.2019 1.801.582,00 

31.12.2020 1.922.160,00 

31.12.2021 3.647.016,00 

31.12.2022 Predvideno z reb. IV/2022                            30.290,00 
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Graf: Gibanje sredstev 2013-2022 

 

 

 

 

VI/2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE RADENCI 

ZA LETO 2022  

 

Opomba:  

Obrazložitve sprememb med VELJAVNIM PRORAČUNOM (REBALANS III. S 

PRERAZPOREDITVAMI) in PREDLOGOM REBALANSA IV. 2022 

PRIHODKI 

V predlogu rebalansa proračuna Občine Radenci za leto 2022 ocenjujemo, da bomo prihodke 

realizirali v višini 8.883.962,04 evrov oz. 13,20 manj od načrtovanih. 

 

70 DAVČNI PRIHODKI: se znižujejo za 0,9% in sicer iz naslova pobrane turistične takse 

(pozna se upad prihoda gostov po izteku turističnih bonov). 

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI: se zvišujejo za 10,26% in sicer se zvišuje prihodek od 

koncesijske dajatve in iz naslova plačanega komunalnega prispevka. 

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI: se zvišujejo za 5,20% in sicer so višji prihodki od prodaje 

stavbnih zemljišč.  

 

73 PREJETE DONACIJE: realizacija je 409 EUR.  

 
74 TRANSFERNI PRIHODKI: znižanje za 41,67%. Gre za prihodke iz naslova financiranja 

obnove parka in bazenskega kompleksa iz sredstev iz proračuna RS /- 1 mio/ in iz 

razveljavljenega razpisa za Skupno turistično infrastrukturo / - 453.000/.  

Ostali prihodki bodo realizirani v nižji višini ali pa bodo realizirani mogoče celo v naslednjem 

proračunskem letu glede na dinamiko plačevanja iz državnega proračuna. 
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ODHODKI 

Sprememba:  Rebalans IV. / Veljavni proračun 2022 

 

40 TEKOČI ODHODKI:  se zvišujejo za 5,05.ž 

 

400 in 401 IZDATKI ZA PLAČE IN PRISPEVKE +20.823 

Sredstva za plače na kontu 400 se zvišujejo za 2,76% kar je posledica zvišanja plač od 

oktobra naprej, zvišanja prevoznih stroškov, zvišanja regresa za prehrano, poračuna regresa 

za letni dopust in zvišanja premij v ZVSPJU. Zvišanje na kontu 401 je 1,09%, posledica dviga 

plač.  

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE +193.943 

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. Gre za dvig za 6,52%, kar 

je posledica višjih stroškov vzdrževanja/elektrike, stroškov ogrevanja, dvig cen v domovih za 

starejše, …/. 

 

41 TEKOČI TRANSFERI: znižanje za 0,10%. 
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410 SUBVENCIJE -6.000 

Podrobno so odhodki razdelani v posebnem delu proračuna. 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 0 

Podrobno so odhodki razdelani v posebnem delu proračuna. 

412 TRANSFERI NEPROF.ORGANIZACIJAM -20.997 

Podrobno so odhodki razdelani v posebnem delu proračuna. 

412DRUGI DOMAČI TEKOČI TRANSFERI  +25.449 

Podrobno so odhodki razdelani v posebnem delu proračuna. 

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI: se znižujejo za 17,52% oz. za 1.534.249 evrov.  

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV -1.534.249 

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. 

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI: se znižujejo za 10,47% oz. za 14.600 evrov.  

431 INV.TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM  -14.600 

Podrobno so odhodki obrazloženi pri posameznih proračunskih postavkah. 
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VI/3. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2022  

PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PO POSTAVKAH 

 

ODHODKI 

 

Obrazložitev spremembe  Rebalans IV. / Velj.proračun 2022 – na ravni proračunske 

postavke 
  

100 OBČINSKI  SVET   

01003 Stroški sej občinskega sveta  -4.000 

Sredstva na postavki se znižujejo za 4.000,00, ker jih v letu 2022 posebej ni bilo ( 

snemanje sej). 

200 NADZORNI ODBOR–  n i  sprememb  

300 ŽUPAN in  PODŽUPAN   

01024 Stroški drugih prireditev in protokolarnih dogodkov +1.000 

Občina Radenci je organizirala veliko več sprejemov in dogodkov kot je bilo planirano, kar 

pomeni, da so naši občani bili pri svojem delu zelo uspešni. Vsakemu izmed njih smo 

izkazali spoštovanje z majhnim sprejemom pri županu, kar je posledično povečalo izdatke 

na tej postavki. 

01030 PRIREDITVE-RAZNE PRILOŽNOSTI +72.000 

Občina Radenci je od junija pa vse do septembra izpeljala vrsto koncertov v sklopu 

Radenskega poletja in finančno pomagala društvom pri izpeljavi prireditev. Ker je bilo več 

koncertov od načrtovanih so se odhodki povečali. Ker so občani prireditve zelo dobro sprejeli 

smo se maksimalno potrudili, da smo vse koncerte izpeljali kljub večjim izdatkom. Planirane 

imamo še prireditve v jesenskih in zimskih mesecih.  

 

03006 Pokroviteljstvo župana +10.000 

Odhodki na postavki so se povečali, ker je Občina Radenci z raznimi donacijami društvom in 

posameznikom pomagala pri uresničevanju njihovih programov, treningov, tekmovanj,.... 

Večina naših finančnih spodbud je bila namenjena otrokom. 

400 OBČINSKA UPRAVA  

04000 Vzdrževanje objektov in površin v lasti občine +17.000 

S pogodbo o najemu in dogovorom o vlaganju sredstev v hišo, ki je last občine, je občina 

družini, ki biva v tej hiši, priznala vlaganja, ki se poračunavajo z najemnino (višji stroški 

najemnin). Le-ta pa so bila nujna, da je hiša postala primerna za bivanje. Te stroške je občina 

pripoznala na proračunski postavki, ki zajema stroške vzdrževanja objektov v občinski lasti 

(+17.000 evrov). 

 

04003 Stroški bank in plačilnega prometa +2.500 

Stroški negativnih obresti za stanja na TRR so se s septembrom 2022 ponovno znižali. S 

prerazporeditvijo iz Tekoče proračunske rezervacije smo dodali 2.500 evrov(veljavni 

proračun) kar bo predvidoma zadoščalo do konca leta. 

 

04010 Plače in prispevki ter drugi izdatki v občinski upravi +8.530 

Proračunska postavka se zvišuje za 8.530,00 evrov kar je posledica dviga regresa za prehrano 

(sep.22), dviga cen prevoznih stroškov na delo (višje cene goriva že od pomladi) in 
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predvidenega poračuna regresa za letni dopust za letošnje leto (poračun glede na višino 

plačnega razreda JU). Prav tako so se z julijem 2022 uskladile premije za DKPZ. 

 

04014 Vzdrž. poslovne stavbe Radg.9 G +11.600 

Vsled visokih stroškov za ogrevanje poslovne stavbe (plin), smo primorani povišati PP za 

11.600 evrov. Del stroškov vzdrževanja posl. stavbe dobi občina povrnjenih od 1/3 solastnika 

poslovne stavbe. 

 

04029 Sofinanciranje nakupa gasilske opreme in vzdrževanje GD -40.000 

Proračunska sredstva se znižajo za 40.000 €, ker se nakup gasilskega avtomobila za PGD 

Hrastje Mota prenese v leto 2023- 

 

04033 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu -1.200 

V proračunu ostanejo sredstva za izvedbo programa Jumicar, ostala neporabljena sredstva se 

lahko prerazporedijo. 

04048 LAS Prlekija - akcijska skupina -2.383 

Članarina se za leto 2022 zaračuna še po pogodbi iz finančne perspektive 2013-2020, 

planirana je bila nova Strategija in sprememba. 

 

04050 Kmetijski program in obramba pred točo +16.400 

Zaradi neizvedbe javnega razpisa za sofinanciranje kmetijstva (zaradi nesklica Odbora za 

kmetijstvo) se sredstva namenijo delno za obnovo društvenega doma Čebelarske družine 

Radenci (v višini 8.600 evrov), dodatno pa še se na PP 04050 konto 431000 NRP OB100-22-

0036 namenijo sredstva v višini 16.400 evrov, skupaj torej za sofinanciranje 25.000 evrov. 

 

04056 Vzdrževanje prometne in neprometne signalizacije in BCP -8.010 

Sredstva v višini 8.010 evrov se prenesejo v proračun, ker na tej PP ne bodo potrebna. 

 

04088 Sanacija odlagališča Hrastje Mota -3.000 

Sredstva v višini 3.000 evrov se prerazporedijo na druge PP. 

 

04095 Odvodnjavanje območja Radenci - jug(vas) +11.900 

Del sredstev v višini 10.900 evrov se je prenesel iz PP 04495 Odškodnine po poplavah. Občina 

je pristopila k ureditvi jarkov na področju območja Radenci Vas s čimer se bo preprečilo 

ponovno poplavljanje meteornih voda. 

 

04102 Občinski prostorski akti +3.900 

V letošnjem letu je občina prvič poslala občanom informativne izračune za NUSZ in s tem so 

povezani dodatni stroški (tisk, priprava, poštnina), sredstva za to pa v prvotnem 

proračunu(sprejet v letu 2020) niso bila predvidena. Dodatno pa je bilo potrebno posodobiti 

tudi aplikacijo iObčina. 

 

04122 Cenitve in geodetske odmere +6.500 

Občina ureja meje cest, javnih poti, meje parcel, naroča cenitve parcel, ki jih namerava 

prodati, vsled tega pa je potrebno na PP dodati sredstva v višini 6.500 evrov (cenitve parcel 

nasproti Spara ob regionalni cesti (stavbno zemljišče za prodajo), ureditev mej jarkov in 

nasipov, cenitev podedovane hiše v Hrastje Moti (prej Klemenčič).  
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04136 Nepremična kulturna dediščina -5.000 

Sredstva na postavki so se zmanjšala, ker je do konca proračunskega leta potrebna še samo 

obnova kapelice v Okoslavcih, za kar pa imamo zagotovljenih 8.000 eur.  

 

04172 Dod.pomoč otrokom s poseb.potrebami(spec.pedag.,spremljev.) -2.850 

Na tej postavki smo imeli planiranih preveč sredstev za plačo pedagoga, ki je v Vrtcu Radenci 

- Radenski mehurčki zaposlen kot dodatna pomoč otrokom s posebnimi potrebami, zato smo 

jih prenesli na druge postavke. 

 

04175 Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci +28.300 

Na tej postavki so se povečali odhodki zaradi rasti cen energentov in financiranja plače 

kuharja, ki ni bil vključen v del programa, ki ga sofinancira občina. Ker Osnovna šola Kajetana 

Koviča več ne izvaja  tržne dejavnosti, pokriva plačo kuharja, ki pripravlja kosila za otroke, v 

celoti Občina Radenci. 

 

04176 Osnovna šola Kapela 0 

Osnovna šola Kapela je svojo dejavnost uspela izpeljati z razpoložljivimi sredstvi. Na tej 

postavki gre samo za prerazporeditev sredstev iz plač na materialne stroške, ki so se zaradi 

rasti cen energentov povečali. 

 

04200 Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok +4.000 

Odhodki na postavki so se povečali zaradi rasti cen energentov. 

 

04205 Oskrbnine v socialnih zavodih +15.000 

Odhodki na postavki so se povečali zaradi dviga cene oskrbnine za 30%. 

 

04206 Pomoč na domu 0 

Odhodki na postavki so se povečali zaradi dviga cen in večjega povpraševanja po pomoči na 

domu (s prerazporeditvijo). 

 

04210 Denarne pomoči -2.000 

Na tej postavki smo zmanjšali sredstva, saj pomoč odobrimo res tistim, ki so na robu 

preživetja. S sprejetjem novega pravilnika se je znesek denarnih pomoči zmanjšal. 

 

04214 Ne želim živeti nezdravo – projekt -1.090 

V projekti Ne želim živeti zdravo so upoštevani tudi stroški vodenja in koordinacije (plače 

vodje projekta) v določeni višini ur. Te stroške knjižimo pod konto plače in zaradi tega prihaja 

do odstopanj med planiranimi in realiziranimi odhodki zgolj na postavki. 

 

04219 Javna razsvetljava – obnova -30.000 

V letu 2022 smo zaključili z dobavo in montažo solarnih svetil.  

 

04225 Oblikovanje pror.rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč -10.000 

Sprva predvidenih 50.000 evrov za izločanje v stalno proračunsko rezervo smo znižali na 

40.000 evrov, ker na proračunskem skladu (konto 910000) ni bilo večje porabe sredstev. 
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04247 Vzdrževanje obč.cest,parkirišč in postajališč (koncesija) +143.000 

V letu 2022 se predvideva izgradnja oz obračun: 

- Mesečne situacije (avgust, september in oktober) tekočih vzdrževalnih del  

- Preplastitve ceste na Janževem Vrhu (stari vrtec) 

- Ceste do pošte v Radencih 

- Asfaltiranje ceste za Gasilskim domom v Radencih 

 

04262 Kanalizacijski, vodovodni in ostali priključki (iz komun.prisp.) +2.000 

Gre za izvedbo kanalizacijskih in vodovodnih priključkov za potrebe izgradnje novih 

stanovanjskih hiš in poslovnih objektov ter priključitev gospodinjstev na novozgrajeno 

kanalizacijo in vodovod. Občina je dolžna izgraditi kanalizacijski priključek z jaškom 1 meter 

na parcelo uporabnika. 

 

04276 Subvencioniranje kopalne karte za občane +1.000 

Odhodki na postavki so se povečali zaradi večjega obiska. Vedno več občanov se poslužuje 

ugodnosti glede kopalnih kart v Zdravilišču Radenci. 

 

04286 IZGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE V OBČINI RADENCI -20.050 

Pri gradnji čistilne naprave smo morali dodatno izgraditi dva vodnjaka s pomočjo katerih smo 

zbirali vodo, ki bi v nasprotnem primeru zalivala gradbišče. Vodnjaki bodo ohranili svojo 

funkcijo tudi v prihodnje. Skozi gradnjo se je tudi izkazalo, da se mora centralna zgradba 

poglobiti. Posledično naštetih dejstev, se je stroške gradnje nekoliko povišal, še vedno pa 

bistveno manj kot bi znašal strošek. če bi morali zaradi podtalnice graditi s pomočjo zagatnic. 

V leto 2023 se prenašajo stroški nadzora, koordinacije varnosti na gradbišču in manjši del 

stroškov gradnje. Za projekte pa je bilo potrebnih le 15.000,00 evrov, preostanek 40.000,00 

evrov se je prerazporedil na gradnjo. 

 

04313 Družinsko turistični festival MAČJE MESTO -3.000 

Del aktivnosti letošnjega mačjega mesta je bila predstavitev avtomobilskega prevračanja in 

pravilnega ukrepanja v takem primeru, demonstracija varne vožnje z električnimi 

avtomobilčki za otroke in promocija varne vožnje. Sredstva za plačilo teh stroškov so bila 

planirana na postavki MOBILNOST - dan brez avtomobila. S ciljem racionalizacije stroškov 

poskušamo projekte izvajati tako, da se medsebojno dopolnjujejo in predstavljajo 

racionalizacijo stroškov.  

 

04340 TELOVADNICA OB OŠ KAPELA – gradnja  -23.000 

Pri odhodkih telovadnice so le ti nižji za cca 7.000 EUR od planiranih, kar je posledica tega, 

da je skoraj nemogoče 100% natančno planirati. 

 

04354 Nevarni odpadki - zbiranje, odvoz, razgradnja -10.000 

V letošnjem letu občina ne bo organizirala prevzema nevarnih odpadkov (azbestna kritina), 

zato se sredstva prerazporejajo na druge PP v proračunu. 

 

04447 E-polnilnice-javne(Ukrepi trajnostne mobilnosti) -500 

Občina za elektro polnilnico na lokaciji AP Radenci plačuje le omrežnino, samo porabo 

električne energije pa plača vsakokratni uporabnik polnilnice. 

 

04456 ŠC Ivanke Serec - vzdrževanje in upravljanje +27.200 

Zaradi rasti cen na trgu, dodatnega malega igrišča in večje obremenjenosti igrišč zaradi tekem 

se je vzdrževanje igrišča podražilo.  Nabavila se je tudi oprema – oder, paviljon,… 
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04458 Oprema za vzdrževanje športnih objektov -7.500 

Na tej postavki so nam sredstva ostala  v celoti, zato smo jih prenesli na ŠC Ivanke Serec, 

kjer smo nabavili dva nadstreška za gostinski lokal.  

 

04460 NAKUP STVARNEGA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA +204.792 

V skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine se proračunska postavka zvišuje 

za 204.792 evrov. Predvideva se nakup parcel pri čistilni napravi (78.827 evrov) in menjava 

parcel v višini 114.667 evrov (prihodki tudi na kontu 72) ter 11.298 evrov za odkupe površin 

cest. 

 

04480 Pokopališča - ureditev koncesije +1.493 

Predmetna sredstva se povečajo zaradi izvedbe skupnega naročila z občino Apače in Sveti 

Jurij ob Ščavnici za pripravo Odloka o načinu opravljanja obvezne GJS 24-urne dežurne 

pogrebne službe, Odloka o pokopališkem redu in odloka o predmetu in pogojih za podelitev 

koncesije za 24. urno dežurno pogrebno službo. (Naročilnica v znesku 7.217,52 €) 

Za pripravo predmetnih odlokov je bilo potrebno  narediti tudi cenitev posameznega 

pokopališča. (Naročilnica za cenitev pokopališča v Radencih in Kapeli v znesku 1.708,00 €). 

 

04495 ODŠKODNINE PO POPLAVAH -10.900 

Sredstva v višini 9.100,00 € so se porabila za odpravo posledic po poplavah z dne 25.5.2022 

(izplačilo po izdanih sklepih (11x)). Preostanek sredstev se prerazporedi in nameni za ureditev 

jarkov Radenci vas-jug. 

 

04496 GRADNJA PROTIPOPLAVNIH NASIPOV -48.800 

Strošek gradnje protipoplavnih nasipov skupaj s projektno dokumentacijo financira 

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode. Prvotno je bilo načrtovano, da bo potrebno 

pridobiti gradbeno dovoljenje in izdelati dokumentacijo DGD. Po posvetu in prejemu 

sporazuma smo se dogovorili, da zadostuje dokumentaciji IzN. Zaradi navedenega so stroški 

nižji kot planirano. 

 

04497 UREDITEV MEŠANE KANALIZACIJE V OBM.ČIST.NAPRAVE +120.000 

Ob gradnji ČN se je kot ekonomsko opravičeno izkazalo, da se dva dovodna kanala 

kanalizacije združita in s pomočjo prostega pada dovajamo odpadne vode v novo ČN. S tem 

smo se izognili uporabi dveh prečrpališč in na dolgi rok privarčevali za stroške energije, 

amortizacije, popravil črpalk,... Ta strošek v celoti nadomesti tudi strošek planiranih 

hidravličnih izboljšav od rondoja do ČN. 

 

04498 Kanalizacija Slatinska nova ulica-novogradnja +5.000 

Na območju kjer poteka Slatinska cesta nastaja območje novogradenj in je potrebno opremiti 

"ulico" z vodovodnim in kanalizacijskim omrežjem v dolžini cca 90 m od Slatinska cesta 6 (od 

glavne ceste) do Slatinska cesta 4 (do konca parcele).  

 

04763 GIZ LOKALNO JE OBETAVNO -20.000 

Planirani odhodki GIZ-a so realizirani v nižji višini kot je bilo planirano, kar je posledica max. 

racionalizacije pri nabavi šolskih potrebščin za prvošolčke. Omenjena racionalizacija ni bila 

izvedena na račun kvalitete potrebščin. 

 

04777 URBANI VRTOVI +18.968 

Občina Radenci se je prijavila na razpis LAS-LAS z operacijo EKO KUL, skupaj s partnerji RIS 
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Raziskovalno, izobraževalno središče dvorec Rakičan, Društvo za trajnost virov SI.energija, 

Bistra hiša, Zavod za raziskovanje in trajnostni razvoj Martjanci, Danijela Gjergjek, nosilka 

dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Verein zur Förderungdes Naturpark Raabm Inovation Region 

Styria, Gider Zamuda Silvija, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Zavod za raziskovanje 

alternativnih praks SO.P. Beltinci, Prleška razvojna agencija, GIZ. Aktivnost v občini bo 

potavitev 200 visokih gred- urbani vrtovi v Kidričevem naselju, namesto obstoječih vrtov. Po 

izvedenem informativnem javnem naročilu, pri sestavljanju prijave na javni razpis LAS-LAS 

smo prejeli višje zneske za visoke grede, kot je bilo načrtovano. Ker je potrebno NRP-je 

uskladiti pred oddajo zahtevka, z rebalansom usklajujemo  številke. Občina Radenci bo 

izvedla zavezujoče javno naročilo in pričakuje se, da bodo končni zneski nižji. 

Podlaga:  

Odločba o dodelitvi sredstev št. 33154-28/2021/11 z dne, 14.6.2022, ki jo je izdalo 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
 

04810 Vzdrž. večnamenske stavbe - Radgonska c.2, Radenci 

Sredstva na tej postavki so se povečala zaradi višanja cen energentov.  

 

04844 Vodovod Žrnova – novogradnja +10.000 

Novogradnja vodovoda v dolžini 13000 m od Kobilščak 21a do Žrnova 4. 

 

04845 Vodovod Turjanski Vrh – novogradnja +40.000 

Novogradnja vodovoda v dolžini cca 750 m od Turjanski Vrh 21a do Rački Vrh 1.  

 

04846 Vodovod Slatinska/nova ulica/-novogradnja +10.000 

Na območju kjer poteka Slatinska cesta nastaja območje novogradenj in je potrebno opremiti 

"ulico" z vodovodnim in kanalizacijskim omrežjem v dolžini cca 90 m od Slatinska cesta 6 (od 

glavne ceste) do Slatinska cesta 4 (do konca parcele).  
 

04855 Ureditev RT-941/141 Grabonoš-Radenci, od km 1+000 do km 7+400 

Investicija ureditve ceste Radenci - Grabonoš je začasno ustavljena zato sredstva ne bodo 

potrebna.  
 

04856 Ureditev regionalne ceste R1-230/0366 Radenci-Petanjci +3.200 

 

V letu 2022 se predvideva izgradnja oz obračun: 

- Končna situacija izvajalca del Pomgrad in GMW  

- Preplastitev postajališča na AP v Radencih + izris črt 

- Ureditev platoja med Vikendom in Mercatorjem 

 

04862 CESTE – OBNOVA 131.200 

V letu 2022 se predvideva izgradnja oz obračun: 

- Izvedba opornega zidu v Murskem Vrhu 

- Kanaliziranje jarka v Murskem Vrhu 

- Ureditev meteornega odvodnjavanja ceste v Murskem Vrhu 

- Zvišanje pogodbenih cen zaradi podražitev materialov na trgu 

 

04863 Aktivnosti za predšol.in šol.mladino ter obdaritev +20.000 

Sredstva na postavki smo povečali zaradi obdaritve otrok - BOŽIČ, ter financiranje aktivnosti 

otrok v šolah in vrtcih v božičnem času. 
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04883 Cesta LC 344012(Paričjak-Rad.Vrh) in cesta LC 344021(Boračeva-Janž.Vrh) 

Obnova ceste je zaključena zato se višek sredstev prerazporedi na druge proračunske 

postavke (vzdrževanje cest). 

 

04884 Proračunski sklad pri O.Puconci-vodenje 

Uskladitev višine sredstev na PP skladno s pogodbo, ki je predvidela za leto 2022 in 2023 

nižje stroške vodenje proračunskega sklada pri Občini Puconci (za CERO Puconci). 

 

04911 PARKOVNO BAZENSKI KOMPLEKS – UREDITEV -1.000.000 

Občina Radenci je ob nadstrešnicah (postavka 04914) naročila tudi gostinsko stojnico, ki pa 

smo jo stroškovno knjižili na postavko 04911 zaradi lažjega evidentiranja osnovnih sredstev. 

Če združimo oba stroška, smo v okvirjih planiranega. 

 

04914 PARKOVNI KOMPLEKS - NADSTREŠNICE V PARKU 

Občina Radenci je ob nadstrešnicah naročila tudi gostinsko stojnico, ki pa smo jo stroškovno 

knjižili na postavko 04911 zaradi lažjega evidentiranja osnovnih sredstev. Če združimo oba 

stroška, smo v okvirjih planiranega. 

 

04924 MESTNI MINIBUS +5.000 

Z nakupom električnega minibusa smo se zavezali, da bo le ta vozil na redno liniji. Za vožnje 

smo angažirali upokojenega šoferja. Strošek njegovega dela se izkazuje v višini predloga 

odhodkov, ki jih dodajamo. Žal je sodelavec iz RO, ki je bil planiran za vožnjo z avtobusom 

našel zaposlitev pri drugem delodajalcu. 

 

04942 VAROVANJE – MINIGOLF -3.000 

Letos ne bomo pristopili izvedbi videonadzora, zato se sredstva prerazporejajo v proračun za 

druge namene. 

 

04944 SKUPNA TURISTIČNA INFRASTRUKTURA -913.000 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu št. 120/22 razveljavilo 

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne 

znamenitosti v turističnih destinacijah. Kot razlog za razveljavitev je navedeno: nedoseganje 

ciljev NOO s številom projektov, ki bi jih lahko z danimi sredstvi podprli. Obljubljena je 

ponovitev razpisa z nižjim max. zneskom sofinanciranja. 

450 REŽIJSKI  OBRAT  

08100 PLAČE IN DRUGI IZDATKI V RO +4.293 

Proračunska postavka se zvišuje za 4.293,00 evrov kar je posledica dviga regresa za prehrano 

(sep.22), dviga cen prevoznih stroškov na delo (višje cene goriva že od pomladi) in 

predvidenega poračuna regresa za letni dopust za letošnje leto (poračun glede na višino 

plačnega razreda JU). Prav tako so se z julijem 2022 uskladile premije za DKPZ. 

 

08106 VODOVOD -  INV.VZDRŽEVANJE (iz omrežnine) -23.000 

Predvidena sredstva za zavarovanje objektov vodovoda v višini 23.000 EUR so bila 

premaknjena na proračunsko postavko 08123, ker je skupne objekte zavarovalo Javno 

podjetje Prlekija iz sredstev omrežnine.  

 

08108 ANALIZE VODE -4.000 

Načrtovana sredstva za analizo vode niso bila realizirana, ker so bile analize izvajane že v 
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okviru HACCP-a in ni bilo potrebno izvajati dodatnih analiz. V letošnjem letu jih ne načrtujemo 

več. 

 

08111 NADOMESTILO ZA NEZMOŽNOST RABE (iz omrežnine) -12.000 

Predvidena sredstva za nadomestilo za nezmožnost rabe v višini 12.000 EUR so bila 

premaknjena na proračunsko postavko 08123, ker je nadomestilo izplačalo Javno podjetje 

Prlekija iz sredstev omrežnine. 

 

08112 VODNA POVRAČILA 35.000 

Načrtovana sredstva za vodna povračila v višini 12.000 EUR so bila premaknjena na 

proračunsko postavko 08113, ker vodna povračila za naše vodovodno omrežje plačuje Javno 

podjetje Prlekija iz sredstev vodarine. Občina plačuje po odločbi vodna povračila samo za 

načrpano vodo v vaških zajetjih Hrašenski Vrh Graba in Hrastje Mota. 

 

08113 VODARNA PODGRAD (PRIPRAVA VODE JPP) +12.000 

Povečanje sredstev je potrebno zaradi zvišanja cene vode iz 0,18 € na prodani m3 vode na 

0,20 € na prodani m3 vode.   

08123 VODOV.SISTEM -SKLAD OMREŽ.PRI JPP(25%) +136.000 

Občina Radenci bo Javnemu podjetju Prlekija d.o.o. za stroške zavarovanja skupne 

infrastrukture, stroške obnove in vzdrževanja priključkov, nadomestila za zmanjšanje 

dohodka iz kmetijske dejavnosti in splošnih stroškov za skupne objekte vodovodnega sistema 

C v letu 2021 in 2022, na podlagi Zapisnika 65. seje Sveta ustanoviteljic JP Prlekija d.o.o., ki 

je potekala dne 10. 6. 2022, nakazala 25 % obračunane omrežnine. NRP OB100-22-0034 

 

08150 SANACIJA VOD.OMREŽ.-ULICE V RADENCIH (OMREŽNINA) -4.000  

Sredstev v višini 4.000,00 €, ki so bila planirana za geodetske storitve in novogradnje za 

sanacijo vodovodnega omrežja v Radencih severni del v projektu INZI, ne potrebujemo, ker 

dela v letošnjem letu ne bodo izvedena.  

 

08152 SANACIJA VOD.OMREŽ. -KIDRIČEVO NASELJE (iz omrežnine) -143.000 

Planirana sanacija vodovodnega omrežja v Kidričevem naselju ni bila izvedena zaradi 

zahtevnosti projekta in v letošnjem letu sigurno več ne bo. 

 

08153 SANACIJA KANAL.OMREŽ. - KIDRIČEVO NASELJE (iz omrežnine) -95.000 

Planirana sanacija kanalizacijskega omrežja v Kidričevem naselju ni bila izvedena zaradi 

zahtevnosti projekta in v letošnjem letu sigurno več ne bo. 

 

490 MEDOBČINSKI  INŠPEKTORAT –ni  sprememb 

500 KRAJEVNA SKUPNOST  RADENCI    

05012 Pokopališča Radenci – investicije +4.000 

Zaradi povečanega števila umrlih je potrebno izdelati nove grobne temelje na pokopališču v 

Radencih. 

600 KRAJEVNA SKUPNOST  KAPELA –  n i  sprememb 
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VI/4. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2022-2025 

 

Za projekte so obrazložitve pri posameznih proračunskih postavkah na katere so 

posamezni NRP vezani. 


