OB INA GORNJA RADGONA
OB INSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-00 in 02/561-16-71,
Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 032-01-9/2003-Ž
Datum: 30.10.2003

Na podlagi 22. lena Statuta Ob ine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00 in
54/03) in 21. lena Poslovnika Ob inskega sveta Ob ine Gornja Radgona (Uradni list RS, št.
83/99, 104/00 in Prepih 1/03),

SKLICUJEM
10. sejo Ob inskega sveta Ob ine Gornja Radgona,
ki bo v etrtek, 13. novembra 2003, ob 14. uri,
v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaš ite v Gornji Radgoni.

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvoritev seje in ugotovitev sklep nosti
Obravnava in sprejem zapisa 9. seje ob inskega sveta (stran 3)
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Vprašanja, pobude in predlogi lanic in lanov ob inskega sveta
Potrditev mandata lanici ob inskega sveta – obrazložitev predsednik ob inske volilne
komisije (stran 15)
6. Odlok o prora unu Ob ine Gornja Radgona za leto 2004 (prva obravnava) - obrazložitev
Anton KAMPUŠ, župan in Darinka BODANEC (stran 17)
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiš a
(prva obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽI (stran 40)
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem podro ju ob inske
uprave (skrajšani postopek) – obrazložitev Marija KAU I (stran 47)
9. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona (druga
obravnava) – obrazložitev Janja BRUMEN (stran 50)
10. Razvojni program Ob ine Gornja Radgona za obdobje 2004-2008 – z na rtom razvojnih
programov – obrazložitev predstavnik Ekonomskega instituta Maribor in Anton KAMPUŠ,
župan (stran 61)
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11. Predlog sklepa o zamenjavi zemljiš a – obrazložitev Dragan KUJUNDŽI (stran 109)
12. Predlog sklepa o znižanju izhodiš nih cen za prodajo ob inskega stvarnega premoženja –
obrazložitev Dragan KUJUNDŽI (stran 111)
13. Predlog za imenovanje lanic in lanov Odbora za mednarodno sodelovanje - obrazložitev
Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
14. Informacija o revizijskem poro ilu o poslovanju Ob ine Gornja Radgona v letu 2002
15. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge lanic in lanov ob inskega sveta
16. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama

ŽUPAN
OB INE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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2. TO KA DNEVNEGA REDA

ZAPIS
9. redne seje Ob inskega sveta Ob ine Gornja Radgona, ki je bila v etrtek, dne 25.09.2003, s
pri etkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaš ite v Gornji Radgoni.
Ad. 1: Otvoritev seje in ugotovitev sklep nosti
Sejo je vodil Anton KAMPUŠ, župan Ob ine Gornja Radgona. Otvoril je sejo in pozdravil vse
prisotne.
Ugotovil je, da je seja sklep na, saj je bilo prisotnih 20 lanic in lanov ob inskega sveta. Seje se je
v nadaljevanju skupaj udeležilo 21 lanic in lanov ob inskega sveta.
Odsoten je bil Miha VODENIK, lan ob inskega sveta.
Ostali prisotni:
ob inska uprava: Darinka BODANEC, Darja REMSKO, Dragan KUJUNDŽI , Pika
Leopoldina VODNIK, Marija KAU I , Bernarda HARI
Anton LETNIK in Mojca LETNIK – predstavnika podjetja Letnik-Saubermacher d.o.o. Lenart
novinarji.
Seja je bila posneta na magnetofonski trak, ki se hrani.
Vsem lanicam in lanom ob inskega sveta je bilo pred sejo razdeljeno naslednje gradivo:
K to ki 5. - Predlog sprememb in dopolnitev k Odloku o prora unu Ob ine Gornja Radgona za
leto 2003 (predlog skrajšani postopek)
mnenja in predlogi Odbora za prora un, finance in premoženjske zadeve
mnenja in predlogi Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe
mnenja in predlogi Odbora za družbene dejavnosti
mnenja in predlogi Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo
mnenja in predlogi Odbora za kmetijstvo in turizem

Ad. 2:

Obravnava in sprejem zapisa 8. seje ob inskega sveta

Župan je dal v razpravo zapis 8. seje Ob inskega sveta Ob ine Gornja Radgona, ki je bila dne
27.08.2003.
Ker ni bilo pripomb, je župan dal zapis na glasovanje. lanice in lani ob inskega sveta so soglasno
(20 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 80:
Ob inski svet Ob ine Gornja Radgona sprejema zapis 8. seje Ob inskega sveta Ob ine
Gornja Radgona, z dne 27.08.2003.
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Ad. 3:

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan je povedal, da je bilo k to ki št. 5 razdeljeno dodatno gradivo »Predlog sprememb in
dopolnitev k Odloku o prora unu Ob ine Gornja Radgona za leto 2003 (predlog skrajšani
postopek)«. Nato je umaknil iz dnevnega reda to ko št. 7, ki se je glasila »Odlok o ustanovitvi
javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona (druga obravnava)«. Potem je
predlagal spremembo naziva to ke št. 9, ki se je prvotno glasila »Sklep o potrditvi cen za odvoz
komunalnih odpadkov« v pravilen naziv »Sklep o soglasju k predlogu cen ravnanja s komunalnimi
odpadki«. Potem je iz dnevnega reda umaknil prvotno to ko št. 14, ki se je glasila »Predlog za
imenovanje lanic in lanov Odbora za mednarodno sodelovanje«, ker ni prišlo do poenotenega
spiska lanov odbora.
Brez razprave so lanice in lani ob inskega sveta soglasno (20 prisotnih) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
17. Otvoritev seje in ugotovitev sklep nosti
18. Obravnava in sprejem zapisa 8. seje ob inskega sveta
19. Obravnava in sprejem dnevnega reda
20. Vprašanja, pobude in predlogi lanic in lanov ob inskega sveta
21. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prora unu Ob ine Gornja Radgona za leto 2003
(skrajšani postopek)
22. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega letnega
vzdrževanja in izvajanje zimske službe na ob inskih lokalnih cestah (druga obravnava)
23. Sklep o dolo itvi in uporabi sredstev za drobne osebne potrebe upravi encev do celodnevnega
institucionalnega varstva
24. Odkup zemljiš v Industrijski coni Mele
25. Sklep o soglasju k predlogu cen ravnanja s komunalnimi odpadki
26. Poslovno poro ilo Ustanove dr. Antona Trstenjaka za leto 2002
27. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata lanu ob inskega sveta
28. Mnenje k imenovanju ravnatelja javnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
29. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge lanic in lanov ob inskega sveta
Župan je ugotovil, da se je udeležba na seji pove ala na 21 lanov ob inskega sveta, saj se je seji
pridružil še Karl MIR, lan ob inskega sveta.
Ad. 4:

Vprašanja, pobude in predlogi lanic in lanov ob inskega sveta

Vilijem ŽUNKOVI , lan ob inskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Iz poznanih virov mi je znano, da gospod Radašin Miloš in Jolana želita prodati stanovanje nad
zdravstvenim domom v Apa ah in tako dati možnost, da se lahko pristopi k celovitemu na rtovanju
in reševanju tega pere ega problema. Sprašujem ali je ob ina in Zdravstveni dom Gornja Radgona
to stanovanje pripravljena odkupiti oziroma se dogovoriti z lastnikoma tega premoženja, da se nam
ne bi prijavil nezaželjen nosilec te pravice. Želja krajanov Apaške doline je, da bi ta zdravstveni
dom imel tudi lekarno, poleg ostalih dveh ordinacij in bi se ta zdravstveni dom v celoti organiziral
in ponudil ob anom.«
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Nadalje je podal še eno POBUDO:
»Že od samega za etka, odkar sem postal ob inski svetnik, opozarjam na vodno problematiko v
vodovarstvenem obmo ju v Segovcih. Pojavili so se novi momenti, kateri še bolj ogrožajo to vodo,
kot pred dvema letoma. To zadevo smo obravnavali tudi na svetu krajevne skupnosti, na 7. seji, kjer
so me zadolžili, da te zadeve na ob inskem svetu iznesem. V mesecu septembru je ponovno prišlo
do nekontroliranega izvoza gnojevke v neposredni bližini vodovarstvenega pasu vodnega zajetja
Segovci. Predstavniki KS Apa e in pristojni iz ob inske uprave smo opravili ogled na licu mesta.
Zadeva je bila obravnavana na 7. seji Sveta KS Apa e, dne 16.09.2003.
Svet je sprejel sklep, da je potrebno takojšnjo ukrepanje vseh odgovornih in da je za dokon no
rešitev navedene problematike potrebno izvesti konkretne ukrepe:
- da se opravi pregled primernosti hlevov za rejo praši ev na obmo ju KS Apa e upoštevajo , da
ustrezajo po prostorski ureditvi in primernosti vklopa v okolje, skratka, da so urejeni v skladu s
tozadevnimi predpisi;
- da si rejec praši ev mora pridobiti soglasje od Ob ine Gornja Radgona, pred vhlevljanjem
praši ev, ki bi bili pripeljani iz farme Ihan oziroma podobnih drugih farm v Sloveniji;
- ker ve ina rejcev praši ev nima zadostnih površin za izvoz gnojevke, predlagam, da se rejcem
praši ev dolo ijo pogoji izvoza gnojevke. Izvozi gnojevke naj bi bili asovno omejeni ter
opredeljene površine, na katere se lahko izvaža gnojevka. V kolikor rejec ne poseduje zadostnih
površin za izvoz gnojevke, naj bi imel ustrezno pogodbo za izvoz na površine drugih lastnikov.
Sklenile bi se naj pogodbe s Kmetijstvom rnci, ki poseduje zadostne površine.
- da Ob ina Gornja Radgona v dogovoru s sosednjima ob inama Radenci in Sv. Jurij ob Š avnici,
zaposli komunalnega inšpektorja, ki bo lahko na licu mesta ukrepal proti takšnim kršiteljem.
To predlagamo iz tega razloga, ker smo dolo enim inšpektorjem prijavljali te zadeve, ampak so se
oni zmeraj tej odgovornosti izmikali. Povedali so, da se naj pokli e Policijo, da naredijo zapisnik in
zaznamek ter poslikajo obmo je, oni pa bodo potem kasneje ukrepali. Smatram, da je inšpektor na
svojem delovnem mestu zato, da e ga dolo eni ob ani pokli ejo na reševanje nekega problema,
pride takoj na licu mesta s svojimi službami in se ta problem reši. Kot sem že omenil se vhlevljajo
praši i iz farme Ihan, od spodaj nam pripeljejo praši e in hrano, pri nas jih mi vzgojimo in jih spet
odpeljejo. Naši ljudje od tega nimajo kaj dosti, gnojevko, ki pa tu ostane, pa moramo razvažati po
naši Apaški dolini oziroma celo v vodovarstveno obmo je. Nujno potrebno je, da ti inšpektorji
za nejo delati in ne mežati na eno oko, eden je kmetijski inšpektor, ki zagovarja kmetijstvo, eden je
zdravstveni inšpektor, ki zagovarja svoje ideje, potem pa tu ni nobene harmonije in na koncu ob ani
in voda ostanejo takšni kot so, stalno slabša.
Pri akujem, da bo gospod župan nekoliko svojega zadovoljstva in sre e, ki ju zmeraj omenja tudi
namenil pobudam in predlogom svetnikov iz Ob ine Gornja Radgona, kar je moja želja. Zahtevam,
da se moja pobuda z vso odgovornostjo obravnava ter zahtevam ustrezne rešitve. Zahtevam, da se
na moje pobude podajo pisni odgovori, žal jih zadnje ase ni oziroma se prelagajo iz seje na sejo.
Odgovori se naj podajo meni in Krajevni skupnosti Apa e, ko podam pobude in predloge v imenu
KS Apa e.« (pobudo je predložil v pismeni obliki)
Zvonko GREDAR, lan ob inskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Na osnovi 18. lena Poslovnika Ob inskega sveta Ob ine Gornja Radgona sprašujem, kdaj bo
izpolnjen 56. len Zakona o osnovnih šolah, prvi odstavek in drugi odstavek, ki govori o u encih
prvega razreda osnovne šole. Razlaga, e je nekdo oddaljen ve kot štiri kilometre, ni dovolj, da se
mu zagotovi prevoz le zadnji kilometer ali kilometer in pol, kajti takrat po aka še ve , ali pa mora
hitreje iti, ker v 15 minutah prehodi še tudi tisti kilometer. Se pravi, da je avtobus namenjen tistim,
ki tam blizu stanujejo, kar pa ni smisel zakona.
Potem sprašujem ali je nevarna pot tista, ko mora otrok iz Kunove v Negovo po kar precejšnjem
kosu gozda, pa naj nekdo od velikih gre po tem gozdu zjutraj pred šesto uro, ko je tema in te ejo
srne, ker ne vem s kakšnim srcem bo šel tam skozi. Zato predlagam lanom ob inskega sveta, da se
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opredelijo za ta avtobus in da za ne ta avtobus voziti z naslednjim prora unskim obdobjem, o izidu
pa se obvesti Osnovno šolo Negova in prizadete krajane iz tega obmo ja.«
Nadalje je podal še naslednji PREDLOG:
»Predlagam, da se za ne delati na sistemu kabelske televizije za krajevne skupnosti Negova, Sp.
Ivanjci in Sp. Š avnica, kar so na volitvah na veliko obljubljale vse stranke, zato bi že bil as, ker
smo na tem obmo ju informacijsko precej odrezani. Menim, da imajo naši ljudje vso pravico biti
obveš eni o tem, kaj se v tej dvorani dogaja.«
Slavko LON ARI , lan ob inskega sveta, je predlog gospoda Gredarja podprl ter dodal naslednje:
»Sigurno je to zadevo glede kabelske, ki jo je iznesel moj predhodnik, potrebno vzeti dovolj resno.
Priprave te ejo in mislim, da bi to moralo biti prioriteta za leto 2004. Gre za celotno obmo je
Š avniške doline, kjer smo povsem odrezani od Gornje Radgone, zato je to zadevo potrebno
prioritetno pri eti delati.«
Župan je povedal, da bodo vsi dobili pismene odgovore na podane pobude, predloge in vprašanja,
e pa je bil kakšen odgovor do sedaj izpuš en, ni bil izpuš en namenoma in bo želel od svojih
sodelavk in sodelavcev, da se te stvari pripravijo pravo asno.

Ad. 5:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prora unu Ob ine Gornja
Radgona za leto 2003 (skrajšani postopek)

Obrazložitev k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prora unu Ob ine Gornja Radgona
za leto 2003 (skrajšani postopek), je podala Darinka BODANEC, direktorica ob inske uprave.
Razlogi za pripravo spremembe odloka o prora unu so potrebni zaradi uskladitve odhodkov,
vklju itve namenskih prihodkov in odhodkov ter vklju itve novih postavk. S predlaganim
rebalansom se pove ujejo prihodki za 79,5 mio SIT in sicer 26,6 mio SIT iz naslova sofinanciranja
in refundacij, ki so se pridobila iz strani države, za 37,4 mio SIT se v globalu pove ujejo prihodki
za krajevne skupnosti, kjer gre za popravek, ki se usklajuje na predlog ra unskega sodiš a, da se
med prihodke krajevne skupnosti vklju ujejo tudi prihodki iz prora una, ki jih dobijo krajevne
skupnosti za financiranje cest in funkcionalno dejavnost, dejansko pa ne gre za noben dvig ampak
se ta sredstva v globalu morajo vklju iti v njihov finan ni na rt in v global prora una. Za 6,7 mio
SIT se pove ujejo prihodki za ban no garancijo, ki se bo unov ila za odpravo napak za investicijo v
OŠ Apa e in še za 8,8 mio SIT prihodki iz naslova vodarin, komunalnega prispevka in drugih
lastnih prihodkov ob ine. Odhodki se glede na prihodke usklajujejo za 79,5 mio SIT in sicer po
funkcionalnih namenih. Pri ob inski upravi se odhodki pove ujejo za 14,8 mio SIT pri pla ah za
zaposlene preko javnih del, isto asno pa so bile opravljene tudi korekture na posameznih postavkah
na podlagi osemmese ne realizacije. Pri režijskem obratu se prav tako prihodki pove ujejo za 3 mio
SIT iz naslova priklopnin na vodo, isto asno se je uredil tudi finan ni na rt režijskega obrata in so
se ta sredstva namenila za teko e vzdrževanje. Pri gospodarskih dejavnostih se pove ujejo odhodki
za 25,1 mio SIT, gre za pove anje pri TRC Konjiš e, rtala se je postavka za regionalno cesto
rnci-Apa e-Segovci, vnesli pa sta se dve novi postavki na podro ju investicij in sicer plo niki ob
Cesti na stadion v višini 1,6 mio in modernizacija ceste Pišušak-Lokavci v višini 12,6 mio.
Pove ala se je tudi postavka projektna dokumentacija v višini 9,7 mio, zaradi priprave projektov za
potrebe prijav na razpise. Znižujejo se sredstva na postavki za nakup stražnice, ker v letošnjem letu
do realizacije ne bo prišlo. Pri podro ju varstvo okolja so se znižala sredstva na postavki za zbirno
sortirni center v Puconcih, ker do druge faze izgradnje deponije v letošnjem letu ne bo prišlo, prav
tako se zmanjšuje postavka za sanacijo odlagališ a smeti v Hrastje Moti. Na podro ju stanovanjske
dejavnosti in prostorskega razvoja se pove uje postavka stroški upravljanja v višini 3 mio ter
postavka stroški vzdrževanja stanovanj za 4 mio SIT. Najve se pove uje postavka prispevek v
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ZZZS za zdravstveno zavarovanje kot ob an v višini 10 mio SIT, ker se je število teh ob anov
pove alo napram lanskemu letu, trenutno je zavarovano iz tega naslova 625 ob anov. Na podro ju
izobraževanja se pove ujejo odhodki za 16,3 mio SIT za šolske prevoze 2 mio, zavarovanje šol in
vrtcev, odpravo napak v asu garancije OŠ Apa e 6,7mio, vzdrževalna dela v OŠ Negova 1 mio in
za investicijske transfere OŠ Gornja Radgona 5 mio SIT. Povedala je, da je bil vsem prisotnim
dodatno razdeljen predlog sprememb in dopolnitev k odloku o prora unu, ki je sestavni del tega
rebalansa. Na podro ju gospodarske dejavnosti se odpre nova postavka za pokrivanje razlike v ceni
za odvoz odpadkov v Puconce v višini 2,5 mio SIT, zato pa se zmanjšata postavki notranja revizija
ZR za leto 2003 in postavka stroški likvidacije Komunalnega podjetja Gornja Radgona. Na strani
45 se naziv pravilno glasi »Dopolnitev programa prodaje ob inskega stvarnega premoženja za leto
2002/2003«, v koloni 8, pa se popravi na in prodaje tako, da glasi »prodaja se opravi na podlagi
javnega razpisa«. Ob inskemu svetu je predlagala, da odlok po skrajšanem postopku ter program
prodaje ob inskega stvarnega premoženja obravnava in sprejme.
Andrej RITLOP, predsednik Odbora za prora un, finance in premoženjske zadeve, je podal mnenje
odbora, ki se glasi:
»1. Odbor za prora un, finance in premoženjske zadeve je obravnaval predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o prora unu Ob ine Gornja Radgona za leto 2003 –
skrajšani postopek in predlaga Ob inskemu svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.
2. Odbor za prora un, finance in premoženjske zadeve je prav tako obravnaval dopolnitev
programa prodaje ob inskega stvarnega premoženja za leto 2002/2003 sestavljen iz devetih
postavk v ocenjeni vrednosti 67,2 mio SIT in ga predlaga Ob inskemu svetu v obravnavo in
sprejem.«
Vinko ROUS, predsednik Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe,
je podal mnenje odbora, ki se glasi:
1. »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prora unu Ob ine Gornja Radgona za leto 2003
(skrajšani postopek) in predlaga ob inskemu svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.
2. Odbor predlaga, da v bodo e pri pripravi prora una oziroma rebalansa prora una naj sodeluje
širši krog predstavnikov delovnih teles ob inskega sveta po posameznih podro jih.
3. Odbor predlaga, da se prodaja zemljiš v industrijski coni opravi dosledno po javni ponudbi
oziroma v skladu z veljavnimi predpisi.«
Zvonimir KLEMEN I , predsednik Odbora za družbene dejavnosti, je podal mnenje odbora, ki se
glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prora unu Ob ine Gornja Radgona za leto 2003 (skrajšani postopek) in predlaga ob inskemu svetu,
da ga sprejme v predloženi vsebini.«
Milan KURBUS, predsednik Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, je podal mnenje odbora,
ki se glasi:
»Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo se strinja s predlogom Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o prora unu Ob ine Gornja Radgona za leto 2003 – skrajšani postopek in ga
predlaga Ob inskemu svetu v obravnavo in sprejem.«
Dodal je, da odbor ni obravnaval predloga sprememb, ki je bil dodatno razdeljen pred sejo
ob inskega sveta.
Branko KOCBEK, predsednik Odbora za kmetijstvo in turizem, je podal mnenje odbora, ki se glasi:
»Odbor za kmetijstvo in turizem sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prora unu Ob ine Gornja Radgona za leto 2003 – skrajšani postopek in predlaga Ob inskemu
svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.«
7

Župan je nato odprl razpravo.
Zvonko GREDAR, lan ob inskega sveta, je povedal, da se strinja z odlokom ampak ga moti, zakaj
se jih postavlja pred gotovo dejstvo ter zakaj je plo nik narejen šele takrat, ko se razpravlja. Meni,
da se tako ne more delati, ker v 102. lenu statuta ob ine piše druga e. Gre za plo nik na
Partizanski cesti pri Pomurskem sejmu, ker smatra, da ta investicija ni upravi ena kljub temu, da je
tam sejem, ker je na drugi strani že plo nik. Smatra, da e je v Negovi pri šolskih avtobusih
nenevarna cesta, da tudi ta cesta ni nenevarna, ker je na eni strani uli na razsvetljava ter plo nik. Pri
cestah, na primer cesti, ki se je delala proti Plitvici, ga motijo za ve kot 30% podražitve, ker je
nekdo za to odgovoren, kar je potrebno razjasniti ter izpostaviti ime in priimek odgovornih ter ne
župana. Ni minilo pol leta od razprav o tem, zdaj pa je razlika takšna, isto bo se pa zgodilo s
plo nikom v Spodnjih Ivanjcih. Ti ljudje imajo zadosti velike pla e in bodo morali za to
odgovarjati.
Župan mu je podal odgovor glede pred kratkim asfaltirane ceste proti Plitvici, ter povedal, da ni
prišlo do nobene podražitve. Znesek je takšen kot v predra unu in v podpisani pogodbi. Cesta, ki
pelje na stadion, pa se je asfaltirala po vseh predpisih, ter se financirala v višini 50%, ostalo
polovico pa je kril Pomurski sejem. Povedal je, da je njegovo mišljenje druga no kot mišljenje
gospoda Gredarja, ker ugotavlja, da je ta plo nik bil potreben. Za plo nik v Spodnjih Ivanjcih je
povedal, da je pogodba podpisana, delo se bo pri elo naslednji teden z eno razliko, da je bil pred
letom dni izdan projektantski predra un, ki ni nobeno merilo stanja, kako se dejansko pride do tega,
da morajo vsi ponudniki, ki so zainteresirani, dati predra un. Ugotavlja se, da bo plo nik v Sp.
Ivanjcih res za 10 mio SIT dražji ter se bodo za to zagotovila sredstva v prihodnjem prora unu.
Župan je nato zaklju il razpravo. lanice in lani ob inskega sveta so nato soglasno (21 prisotnih)
sprejeli naslednji
S K L E P št. 81:
1. Ob inski svet sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prora unu Ob ine Gornja Radgona za leto 2003 – skrajšani postopek.
2. Ob inski svet sprejema dopolnitev programa prodaje ob inskega stvarnega premoženja
za leto 2002/2003 sestavljen iz devetih postavk, v ocenjeni vrednosti 67,2 mio SIT.
Ad. 6:

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega
letnega vzdrževanja in izvajanje zimske službe na ob inskih lokalnih cestah
(druga obravnava)

Obrazložitev Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega letnega
vzdrževanja in izvajanje zimske službe na ob inskih lokalnih cestah (druga obravnava), je podal
Dragan KUJUNDŽI , vodja Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora ter komunalno
infrastrukturo v ob inski upravi. Povedal je, da je Ob inski svet Ob ine Gornja Radgona na 6. redni
seji, ki je bila 29.05.2003, obravnaval predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja in izvajanja zimske službe na ob inskih
lokalnih cestah v ob ini Gornja Radgona - prva obravnava in ga sprejel. Ob inski svet je v sklepu
dolo il as trajanja obravnave o predlogu odloka do 01.09.2003. V asu od 29.05.2003 pa do izteka
roka za obravnavo predlagatelj odloka ni prejel nobenega predloga oziroma pobude za dopolnitev
odloka. Sam predlagatelj pa je dopolnil 9. len odloka po katerem se koncesija podeli za obdobje
najve pet let vendar ne manj kakor eno leto, v prejšnji dikciji pa je pisalo, da se koncesija podeli za
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dobo najmanj pet let. V sled navedenega, je predlagal ob inskemu svetu, da predlog odloka
sprejme.
Vinko ROUS, predsednik Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe,
je podal mnenje odbora, ki se glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja
in izvajanje zimske službe na ob inskih lokalnih cestah (druga obravnava) in predlaga, da se sklene
pogodba o podelitvi koncesije samo za obdobje dveh let.«
Brez razprave so lanice in lani ob inskega sveta nato soglasno (21 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 82:
Ob inski svet Ob ine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o podelitvi koncesije za
opravljanje gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja in izvajanja zimske službe
na ob inskih lokalnih cestah v ob ini Gornja Radgona- druga obravnava.

Ad. 7:

Sklep o dolo itvi in uporabi sredstev za drobne osebne potrebe upravi encev do
celodnevnega institucionalnega varstva

Obrazložitev sklepa o dolo itvi in uporabi sredstev za drobne osebne potrebe upravi encev do
celodnevnega institucionalnega varstva, je podala Bernarda HARI, strokovna sodelavka na Oddelku
za družbene dejavnosti in gospodarstvo v ob inski upravi. Povedala je, da ob ine na podlagi Zakona
o socialnem varstvu iz prora una financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je
upravi enec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproš en pla ila. Uredba o merilih za
dolo anje oprostitev pri pla ilih socialno varstvenih storitev pa ob ini omogo a, da lahko zagotovi
upravi encu do celodnevnega institucionalnega varstva, ki je v celoti oproš en pla ila storitve in
katerega zavezanci so deloma ali v celoti oproš eni pla ila prispevka, sredstva za kritje drobnih
osebnih potreb v višini 20 odstotkov osnovnega zneska minimalnega dohodka, kar znaša 8.704,40
SIT (višina minimalnega dohodka je 43.522,00 SIT). Ta sredstva bi se tako namenila za
prostovoljno zdravstveno zavarovanje, za nenujne prevoze v zdravstvene domove ter za zdravila, ki
so na negativni listi, s tem pa bi se jim omogo il enakopraven položaj s tistimi, ki prejemajo
pokojnine. Prav tako bi se k namestitvi novih upravi encev v socialno varstvenih zavodih
upoštevala praviloma standardna nastanitev. Le v primerih, ko ni na voljo prostih standardnih
kapacitet oziroma zaradi objektivnih razlogov, bi se upravi encem zagotovila nadstandardna
namestitev le po pridobitvi objektivnega mnenja zavoda, vendar le za asno, do sprostitve
standardnih kapacitet. Po obrazložitvi je ob inskemu svetu predlagala, da predlog sklepa sprejme.
Zvonimir KLEMEN I , predsednik Odbora za družbene dejavnosti, je podal mnenje odbora, ki se
glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti podpira predlog sklepa o dolo itvi in uporabi sredstev za drobne
osebne potrebe upravi encev do celodnevnega institucionalnega varstva in predlaga ob inskemu
svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.«
Brez razprave so lanice in lani ob inskega sveta nato soglasno (21 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 83:
Ob inski svet Ob ine Gornja Radgona sprejema Sklep o dolo itvi in uporabi sredstev za
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drobne osebne potrebe upravi encev v socialno varstvenih zavodih in o pla evanju stroškov
standardne storitve institucionalnega varstva.
Ad. 8:

Odkup zemljiš v Industrijski coni Mele

Obrazložitev sklepa o odkupu zemljiš v Industrijski coni Mele, je podal Dragan KUJUNDŽI ,
vodja Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora ter komunalno infrastrukturo v ob inski
upravi. Povedal je, da sklep obravnava sedem parcel, dve parceli se nahajata v k.o. Mele, ostale pa v
k.o. rešnjevci. Parcele so last Elrada d.d. Gornja Radgona v ste aju ter mejijo z zemljiš i v lasti
Ob ine Gornja Radgona. Ob ina je posredovala ponudbo za odkup navedenih zemljiš 05.08.2003,
z odkupom navedenih zemljiš in s svojimi zemljiš i bo ob ina zaokrožila ve ji kompleks
nezazidanih stavbnih zemljiš za gradnjo poslovnih objektov v Industrijski coni Mele. Glede na
ugodno ceno je ob inskemu svetu predlagal, da predlog sklepa o odkupu zemljiš sprejme.
Vinko ROUS, predsednik Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe,
je podal mnenje odbora, ki se glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe se strinja z odkupom
zemljiš v Industrijski coni Mele in predlaga Ob inskemu svetu, da sklep v predloženi vsebini
sprejme.«
Andrej RITLOP, predsednik Odbora za prora un, finance in premoženjske zadeve, je podal mnenje
odbora, ki se glasi:
»Odbor za prora un, finance in premoženjske zadeve se je seznanil s predlogom sklepa o odkupu
zemljiš v Industrijski coni Mele in ga v predlagani vsebini predlaga Ob inskemu svetu v
obravnavo in sprejem.«
Brez razprave so lanice in lani ob inskega sveta nato soglasno (21 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 84:
1. Odkupujejo se naslednja zemljiš a:
travnik parc. št. 485/1, vpisan v vl. št. 75 k.o. Mele, v izmeri 214 m2,
njiva parc. št. 485/6,vpisana v vl. št. 237 k.o. Mele, v izmeri 3382 m2,
travnik parc. št. 102, vpisan v vl. št. 82 k.o. rešnjevci, v izmeri 101 m2,
njiva parc. št. 91/1, vpisana v vl. št. 82 k.o. rešnjevci, v izmeri 5701 m2,
njiva parc. št. 92/1, vpisana v vl. št. 82 k.o. rešnjevci, v izmeri 2436 m2,
travnik parc. št. 92/2, vpisan v vl. št. 82 k.o. rešnjevci, v izmeri 2576 m2 in
pašnik parc. št. 101, vpisan v vl. št. 82 k.o. rešnjevci, v izmeri 90 m2.
last Elrada d.d. v ste aju v skladu s sklepom Okrožnega sodiš a v Murski Soboti št. 50/93835 z dne 26.08.2003 in za znesek 3.911.009,00 SIT.
2. Sredstva za odkup zemljiš so zagotovljena v prora unu ob ine za leto 2003 na kontu
420600.
3. Davki in drugi stroški v zvezi z odkupom zemljiš bremenijo kupca.

Ad. 9:

Sklep o soglasju k predlogu cen ravnanja s komunalnimi odpadki

Obrazložitev sklepa o soglasju k predlogu cen ravnanja s komunalnimi odpadki, je podal Dragan
KUJUNDŽI , vodja Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora ter komunalno infrastrukturo v
ob inski upravi. Povedal je, da ima sklep dve varianti, in sicer varianto 1 za odvoz ostalih
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(komunalnih) odpadkov, ki bi se vršil 26 krat letno (14 dnevno) in varianto 2 za odvoz ostalih
(komunalnih) odpadkov, ki bi se vršil 35 krat letno tako, da bi se izvajal v mesecih september,
oktober, november, december, januar, februar, marec in april 14. dnevno ter v mesecih maj, junij,
julij in avgust tedensko. Cena zajema tudi ravnanje z lo enimi frakcijami (steklo, kovine, papir in
plastika), kosovnimi odpadki in nevarnimi odpadki, ki bi se pri obeh variantah izvajalo enako tako
kot je to v samem sklepu tudi napisano. Za primerjavo so priložene tudi nove cene ravnanja
odpadkov za ob ini Radenci in Sv. Jurij ob Š avnici. V ob ini Radenci se izvaja tedenski odvoz
komunalnih odpadkov, ravnanje z ostalimi vrstami odpadkov pa je enako kot v naši ob ini. Od
01.01.2004 bodo v ob ini Radenci uvedli zbiranje in odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov.
Sredstva ob ine v Radencih so nižja kot v naši ob ini. V ob ini Sv. Jurij ob Š avnici so sprejeli
nove cene z veljavnostjo do 31.12.2003. V ob ini Sv. Jurij izvajajo tedenski odvoz, vendar ta ni
primerljiv niti z našo ob ino, niti z ob ino Radenci saj v tej ob ini ne izvajajo lo enega ravnanja z
odpadki, nimajo ob inske takse ter ne odvažajo kosovnih in nevarnih odpadkov. Z uvedbo zbiranja
plastike in kovine se bodo razbremenile posode za komunalne odpadke, biološki odpadki pa bi se
morali lo eno zbirati oziroma kompostirati in ne sodijo med ostale komunalne odpadke. Cene za
odvoz bioloških odpadkov so prikazane na strani 10 predloga novih cen s strani koncesionarja, ki je
prav tako v gradivu priložen. Po obrazložitvi je ob inskemu svetu predlagal, da se opredelijo za eno
izmed variant in sprejmejo predložen sklep.
Vinko ROUS, predsednik Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe,
je podal mnenje odbora, ki se glasi:
1. »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe ugotavlja, da
koncesionar Letnik-Saubermacher d.o.o. ni sledil pobudi ob inskega sveta, da bi v ceni popustil
in za isto ceno odvažal smeti 35 krat letno (v poletnih mesecih tedensko).
2. Odbor glede na nastale razmere v ob ini pri ravnanju z odpadki, predlaga ob inskemu svetu, da
sprejme I. varianto predloga sklepa, ki zajema 14 dnevni odvoz smeti.«
Župan je odprl razpravo.
Dušan ZAGORC, lan ob inskega sveta, je v imenu svetniške skupine LDS, povedal, da so od
njihove pobude iz prejšnje seje ob inskega sveta, ko se ni dalo soglasja k novim cenam ravnanja s
komunalnimi odpadki koncesionarju Letnik-Saubermacher d.o.o. iz Lenarta, nastali novi momenti.
lanice in lani ob inskega sveta so se vsi podrobneje seznanili s koncesijsko pogodbo iz leta 1999,
ki velja deset let ter ni v prid ob ankam in ob anom ob ine Gornja Radgona. Spoznali smo odnos
koncesionarja ter spoznali, da je gospod Letnik trd in neizprosen pogajalec. Prišlo je do dokon nega
zaprtja skupnega odlagališ a v ob ini Radenci v Hrastje Moti, kar je novo pomembno dejstvo.
Njihova pobuda je bila jasna, da se odvoz smeti oziroma ravnanje z ostalimi odpadki, vrši 8 krat
letno ve , gospod Letnik je pripravil predlog za 9 krat ve , se ne bo vršil tedensko v mesecu
oktobru, novembru, decembru 2003 in januarju 2004, ampak so predlagali tedenski odvoz v
poletnih mesecih, ki pa jih zdaj ni na vidiku, zato celotna svetniška skupina LDS podpira I. varianto
predloga sklepa ter predlaga, da po glasovanju gospod Letnik imprej pridobi še eno soglasje od
pristojnega ministrstva, ki je nujno potrebno za te cene. Ker so nastala deljena mnenja, glede tega,
koliko stroškov je nastalo, je vesel, da je gospod župan s svojo ekipo našel lepo rešitev. Trdil je, da
tudi v primeru potrditve cen ravnanja s komunalnimi odpadki 27.08.2003, gospod Letnik
15.09.2003 ne bi imel soglasja za zvišanje cen, 16.09.2003 pa je prišlo do tega, da je vozil odpadke
na svoje dvoriš e, brez predhodnega soglasja ob ine, naše edino legalno in legitimno odlagališ e
odpadkov pa je v Puconcih, zato se sprašuje, kako bi takrat ravnal in ali je upravi en do vseh
zahtev, ki jih sedaj daje Ob ini Gornja Radgona.
Župan je zaklju il razpravo.
sprejeli naslednji

lanice in lani ob inskega sveta so nato soglasno (21 prisotnih)
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S K L E P št. 85:
Ob ina Gornja Radgona daje soglasje k predlogu cen ravnanja s komunalnimi odpadki
koncesionarja Letnik – Saubermacher d.o.o. Spodnji Por i 4 a in sicer:
Volumen

120 l
240 l
1100 l
Vre ka

Ravnanje z Ravnanje z Ravnanje s Ravnanje s Sredstva
ostalimi
lo enimi
kosovnimi nevarnimi ob ine
odpadki
frakcijami odpadki
odpadki

1
1.175,00
2.273,00
9.661,00
625,00

2
233,00
450,00
2.062,00
100,00

3
200,00
200,00
1.800,00
200,00

4
95,00
95,00
855,00
95,00

5
200,00
370,00
1.500,00
150,00

DDV

6
162,00
288,00
1.350,00
99,00

SKUPAJ

7
2.065,00
3.676,00
17.228,00
1.269,00

Cena vsebuje:
1. Ravnanje z ostalimi odpadki (zbiranje in transport odpadkov na odlagališ e Puconci: 26 – krat /letno, odlaganje v Puconcih, odškodnina za odlagališ e in republiška taksa)
2. Ravnanje z lo enimi frakcijami (zbiranje papirja: 12 – krat /letno, zbiranje stekla: 12 –
krat/letno, zbiranje kovin: 12- krat letno, zbiranje plastike: 12 – krat/letno, priprava za
predajo, predaja v predelavo)
3. Ravnanje s kosovnimi odpadki (zbiranje kosovnih: 1 – krat/letno, odlaganje v Puconcih,
odškodnina za odlagališ e, predaja uporabnih kosovnih odpadkov)
4. Ravnanje z nevarnimi odpadki (zbiranje nevarnih: 1 krat/letno, priprava za uni enje, predaja
v uni enje)
5. Sredstva ob ine
6. Davek na dodano vrednost

Ad. 10: Poslovno poro ilo Ustanove dr. Antona Trstenjaka za leto 2002
Obrazložitev k Poslovnemu poro ilu Ustanove dr. Antona Trstenjaka za leto 2002 je podala Darja
REMSKO, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo v ob inski upravi. Najprej je
opravi ila gospoda Dušana Gerlovi a, izvršnega direktorja Ustanove dr. Antona Trstenjaka, ker je
nepredvideno službeno odsoten. Povedala je, da ustanova vsako leto poda poro ilo o delovanju v
preteklem letu, iz letošnjega poslovnega poro ila o delovanju ustanove izhaja, da je ustanova
beležila presežek prihodkov v znesku 4,4 mio SIT, premoženje same ustanove pa znaša 79,3 mio
SIT. Poro ilo navaja, katere akcije je ustanova skupaj z ostalimi institucijami organizirala v letu
2002. Izpostavila je dve, ki sta se odvijali v ob ini Gornja Radgona, to so 3. Trstenjakovi dnevi in 2.
tradicionalni Trstenjakov gospodarski forum v okviru Kmetijsko-živilskega sejma v Gornji
Radgoni. Ustanova je v letu 2002 objavila razpis za sofinanciranje doktoratov, magisterijev in
specializacij ter projektov, na katerem sta bila izbrana dva kandidata iz ob ine Gornja Radgona. Po
obrazložitvi je ob inskemu svetu predlagala, da sprejme predloženi sklep.
Brez razprave so lanice in lani ob inskega sveta nato soglasno (21 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 86:
Ob inski svet Ob ine Gornja Radgona se je seznanil s Poslovnim poro ilom Ustanove dr.
Antona Trstenjaka iz Ljubljane za leto 2002.
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Ad. 11: Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata lanu ob inskega sveta
Obrazložitev ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata lanu ob inskega sveta, je podal Anton
KAMPUŠ, župan. Povedal je, da je gospod Miha Vodenik, lan ob inskega sveta dal pisno izjavo s
katero odstopa s funkcije lana ob inskega sveta ter da ob inski svet na podlagi tega mora sprejeti
naslednji ugotovitveni sklep.
Brez razprave so lanice in lani ob inskega sveta nato soglasno (21 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 87:
1. Mihi Vodeniku, Mele 20c, Gornja Radgona, lanu Ob inskega sveta Ob ine Gornja
Radgona, izvoljenemu na lokalnih volitvah 2002 na Listi za vas in nas – Listi Vodenik v 3.
volilni enoti, na podlagi odstopne izjave dne 25.09.2003 preneha mandat lana Ob inskega
sveta Ob ine Gornja Radgona.
2. Zoper ugotovitev ob inskega sveta lahko lan ob inskega sveta, ki mu je prenehal mandat,
v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na Upravno sodiš e.

Ad. 12: Mnenje k imenovanju ravnatelja javnega zavoda Vrtec Manka Golarja
Gornja Radgona
Obrazložitev mnenja k imenovanju ravnatelja javnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja
Radgona, je podal Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Povedal je, da je Svet javnega zavoda Vrtca Manka Golarja zaprosil Ob ino Gornja
Radgona z vlogo, z dne 04.09.2003, za mnenje k imenovanju ravnatelja. V vlogi navaja, da je bil
izveden javni razpis za delovno mesto ravnatelja javnega zavoda Vrtca Manka Golarja Gornja
Radgona ter 21.06.2003 objavljen v asopisu Šolski razgledi. Na razpis je prispela samo ena vloga
in sicer od sedanje ravnateljice ga. Brede Forjani . Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja je na svoji seji, dne 11.09.2003 obravnavala vlogo sveta javnega zavoda Vrtec Manka
Golarja Gornja Radgona ter v zvezi s tem predlaga Ob inskemu svetu, da poda pozitivno mnenje k
imenovanju Brede Forjani za ravnateljico javnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona.
Brez razprave so lanice in lani ob inskega sveta nato soglasno (21 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 88:
Ob ina Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k imenovanju ga. Brede FORJANI
Murske Sobote, za ravnateljico javnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona.

Ad. 13:

iz

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge lanov in lanic ob inskega sveta

Župan je povedal, da sta v gradivu priložena odgovora na dve vprašanji gospoda Slavka Lon ari a,
odgovor na pobudo gospoda Zvonimira Klemen i a, odgovor na pobudo gospoda Milana Kurbusa
ter da je dodatno priložen še odgovor na vprašanje gospoda Ivana Kajdi a. Nadalje je povedal, da
bodo odgovori na vse podane pobude, predloge in vprašanja iz te seje, podani na naslednji seji v
pismeni obliki.
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Župan je nato ugotovil, da je dnevni red seje iz rpan, zato se je lanicam in lanom ob inskega
sveta zahvalil za prisotnost in sodelovanje ter ob 15.25 uri zaklju il 9. redno sejo ob inskega sveta.
ZAPISAL:
Boštjan FLEGAR, l.r.

SEJO VODIL:
ŽUPAN OB INE GORNJA RADGONA:
Anton KAMPUŠ, l.r.
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5. TO KA DNEVNEGA REDA

OB INA GORNJA RADGONA
OB INSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/561-16-71, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Na podlagi 20. lena Statuta Ob ine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/03) je
Ob inski svet Ob ine Gornja Radgona na svoji seji_________dne ________sprejel naslednji

SKLEP
Potrdi se mandat lanici Ob inskega sveta Ob ine Gornja Radgona, Mileni Marovi , rojeni
14.12.1948, Vodnikova 4, Gornja Radgona.
Štev.: 006-07-01/02-12/MK-os
Datum:
ŽUPAN
OB INE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
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Obrazložitev:
Ob inska volilna komisija Ob ine Gornja Radgona ugotavlja, da je Mihi Vodeniku na podlagi
ugotovitvenega sklepa Ob inskega sveta Ob ine Gornja Radgona št. 00607-01/2002-12/MK-os z
dne 26.09.2003 zaradi odstopa, prenehal mandat lana Ob inskega sveta Ob ine Gornja Radgona.
Mandat lana ob inskega sveta za preostanek mandatne dobe preide na naslednjega kandidata z
Liste za vas in nas – Liste Vodenik v 3. volilni enoti, Mileno Marovi , rojeno 14.12.1948,
Vodnikova 4, Gornja Radgona.
Ob inskemu svetu Ob ine Gornja Radgona predlagamo, da potrdi mandat lanici Ob inskega sveta
Ob ine Gornja Radgona Mileni Marovi , Vodnikova 4, Gornja Radgona.
PREDSEDNIK
OB INSKE VOLILNE KOMISIJE
GORNJA RADGONA
Branko BORKO, l.r.
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6. TO KA DNEVNEGA REDA
PREDLOG
PRVA OBRAVNAVA
Na podlagi 29. lena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29.
l. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98)
in 105. lena Statuta ob ine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99 in 104/00) je Ob inski svet
ob ine Gornja Radgona na svoji ____ redni seji, dne _______ sprejel

ODLOK
O PRORA UNU OB INE GORNJA RADGONA ZA LETO 2004
I. SPLOŠNE DOLO BE
1. len

S tem odlokom se dolo a višina prora una, postopki izvrševanja prora una ob ine Gornja Radgona
za leto 2004 (v nadaljnem besedilu: prora un) in upravljanje s prihodki in odhodki prora una,
ob inskim premoženjem ter obseg zadolževanja na ravni ob ine.
2. len
S prora unom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakonom in
odloki opravlja ob ina Gornja Radgona.
II. VIŠINA PRORA UNA

3. len

1. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki prora una ob ine Gornja Radgona so izkazani v
bilanci prihodkov in odhodkov, v ra unu finan nih terjatev in naložb ter v ra unu financiranja.
2. Prora un ob ine Gornja Radgona za leto 2004 se dolo a v naslednjih zneskih.
v tiso tolarjev

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / podskupina kontov

Prora un leta 2004

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKO I PRIHODKI (70+71)
70 DAV NI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobi ek
703 Davki na premoženje
704 Doma i davki na blago in storitve
71 NEDAV NI PRIHODKI
710 Udeležba na dobi ku in dohodki od premoženja
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1.717.000
894.498
638.433
445.000
109.966
83.467
256.065
103.275

711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedav ni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljiš in nematerialnega premoženja
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan nih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKO I ODHODKI
400 Pla e in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Pla ila doma ih obresti
409 Rezerve
41 TEKO I TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi teko i doma i transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredtev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORA UNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORA UNSKI PRIMANJKLJAJ)

6.000
2.849
6.839
137.102
60.000
60.000
762.502
762.502
1.768.591
480.080
169.481
22.653
263.046
10.200
14.700
695.172
33.800
213.602
104.819
342.951
534.326
534.326
59.013
59.013
- 51.591

B. RA UN FINAN NIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina / podskupina kontov

Prora un leta 2004

IV. PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vra ila danih posojil
V. DANA POSOJILA IN POVE ANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVE ANJE KAPIT. DELEŽA
440 Dana posojila
441 Pove anje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
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22.000
22.000
22.000
8.000
8.000
8.000

14.000

C. RA UN FINANCIRANJA
Skupina / podskupina kontov

Prora un leta 2004

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Doma e zadolževanje
VIII. ODPLA ILA DOLGA (550)
55 ODPLA ILA DOLGA
550 Odpla ila doma ega dolga

-

-

17.857
17.857
17.857

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA UNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

- 55.448

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.-IX.)

37.591

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.)

51.591

OCENA STANJA NA RA UNIH 31.12.2003

30.000
___________________________________________________________________________

Pregled prihodkov ob inskega prora una in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in
odhodkov splošnega in posebnega dela prora una, ki sta sestavni del prora una Ob ine Gornja
Radgona za leto 2004. Sestavni del prora una Ob ine Gornja Radgona za leto 2004 so tudi: ra un
finan nih terjatev in naložb, ra un financiranja in finan ni na rti krajevnih skupnosti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORA UNA
4. len
Prihodki prora una se pobirajo in vpla ujejo v prora unu v skladu s predpisi. Prihodki, ki jih
ob inska uprava ustvari s svojo dejavnostjo so prihodek prora una. Prihodek prora una so tudi
donacije, ki jih ob ina prejme od doma e ali tuje pravne ali fizi ne osebe.
5. len
Namenski prihodki prora una so: donacije, prihodki iz naslova najemnin, prodaje premoženja,
pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, republiške takse, prispevki investitorjev,
samoprispevki in drugi prihodki krajevnih skupnosti, prihodki režijskega obrata za izvajanje
komunalne dejavnosti ter drugi namensko vpla ani prejemki.
e se po sprejemu prora una vpla a namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek,
ki v prora unu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov pove a
obseg izdatkov uporabnika (postavke) v prora unu.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v prora un teko ega leta.
6. len
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Neposredni uporabniki prora una so ob inski organi, ob inska uprava in krajevne skupnosti. Ti so
odgovorni za uporabo sredstev prora una v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu
prora una.
7. len
Prihodki in odhodki Krajevnih skupnosti so zajeti v finan nih na rtih KS in so sestavni del
prora una ob ine. Za izvrševanje finan nih na rtov KS so odgovorni predsedniki sveta KS.
Predsednik sveta krajevne skupnosti si za pravne posle v vrednosti nad 500.000,00 SIT mora
pridobiti soglasje sveta krajevne skupnosti in župana.
8. len
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za pla e in prispevke, za druge osebne
prejemke, za pla ila blaga in storitev in za investicijske izdatke. Sredstva za sofinanciranje
programa posrednih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna
podro ja, kar se dogovori s pogodbo.
9. len
Uporabniki prora una morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti, do višine
sredstev, ki so jim za te namene odobrene v prora unu. Na ra un prora una ne smejo prevzemati
nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen dolo ena prora unska sredstva.
10. len
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov prora unskih sredstev ter smotrnost in namenskost porabe
prora unskih sredstev opravlja nadzorni odbor.
11. len
Prora unski sklad je ra un prora unske rezerve, oblikovan po 49. lenu Zakona o javnih financah.
Prora unska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 7.700.000,00 SIT.
12. len
Sredstva prora unske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih
nesre : potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, mo an veter, to a, žled, pozeba,
suša, množi ni pojav nalezljive loveške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesre e, ki jih
povzro ajo naravne sile in ekološke nesre e.
Na predlog za finance pristojnega organa ob inske uprave odlo a o uporabi sredstev prora unske
rezerve za namene iz prvega ostavka tega lena do višine 2.000.000,00 SIT župan in o tem s
pismenimi poro ili obveš a ob inski svet.
V drugih primerih uporabe sredstev prora unske rezerve, ki presega navedeno višino odlo a
ob inski svet s posebnim odlokom.
13. len
Župan lahko dolžniku do višine 200.000,00 SIT odpiše oziroma delno odpiše pla ilo dolga, e bi
bili stroški postopka izterjatve v nesorazmerju z višino terjatve.
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14. len
V prora unu se del predvidenih prora unskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot
splošna prora unska rezervacija, ki se v prora unu posebej izkazuje.
Sredstva splošne prora unske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
prora unu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi prora una ni bilo mogo e na rtovati.
Sredstva prora unske rezervacije ne smejo presegati 2 %prihodkov iz bilance prihodkov in
odhodkov.
O uporabi sredstev splošne prora unske rezervacije odlo a župan. Dodeljena sredstva splošne
prora unske rezervacije se razporedijo v finan ni na rt neposrednega uporabnika.
15. len
Za izvrševanje prora una je odgovoren župan. Odredbodajalec prora una je župan oziroma od njega
pooblaš ena oseba.
16. len
e se med prora unskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za prora un ali zmanjšanja
prihodkov prora una ugotovi, da prora una ne bo mogo e realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje
posameznih odhodkov prora una, e s tem ne ogrozi pla evanja zapadlih zakonskih in pogodbenih
obveznosti, ki dospejo v pla ilu ali prerazporedi prora unska sredstva.
O dolo itvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti ob inski svet.
e prora una ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans prora una.
17. len
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah prora unskih sredstev lahko prerazporedi
sredstva prora una med podro ji oziroma pri neposrednem uporabniku med postavkami s sklepom:
1. e nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih sredstev na dolo enih postavkah zaradi
objektivnih razlogov ne bo mogo e porabiti v prora unskem letu, na drugih postavkah pa so
izkazane potrebe po pove anju sredstev,
2. e se na dolo enih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih
sredstvih,
3. e to narekuje dinamika izvajanja investicij in njihova realizacija.
O prerazporeditvah poro a župan ob inskemu svetu ob polletnem poro ilu izvrševanja prora una
oziroma zaklju nem ra unu.
18. len
Župan lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki bodo zahtevale pla ilo v prihodnjih letih, e je
za ta namen že odprta prora unska postavka in so za ta namen planirana sredstva v prora unu
teko ega leta in sicer v naslednjem najve jem obsegu za posamezne namene:
1. Pri teko ih odhodkih konta-40 in teko ih transferih konta-41 obveznosti za posamezne
namene ne smejo presegati 25% teh pravic porabe v prora unu za leto 2004.
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2. Pri investicijskih odhodkih konta-42 in investicijskih transferih konta-43 obveznosti za
posamezne namene ne smejo presegati 80% teh pravic porabe v prora unu za leto 2004.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega lena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z
najemnimi pogodbami.
19. len
e se med letom spremeni delovno podro je oziroma pristojnost uporabnika ali posrednega
uporabnika prora una se sorazmerno pove a ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika. O
pove anju ali zmanjšanju sredstev odlo a župan.
e se uporabnik ali posredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug
uporabnik se neporabljena sredstva prenesejo v prora unsko rezervo ali se prerazporedijo med
druge uporabnike.
20. len
e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov prora una izvrševanje prora una ne more
uravnovesiti, se lahko za za asno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve ob ine ali najame
posojilo najve 5% sprejetega prora una, ki mora biti odpla ano do konca prora unskega leta.
O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega lena odlo a župan, ki mora o tem obvestiti
ob inski svet na prvi naslednji seji.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OB INE IN JAVNEGA SEKTORJA
21. len
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je ob ina, se smejo zadolževati le s soglasjem
ob ine.
O soglasju odlo a župan. Župan odlo a tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih
podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je ob ina, pod pogoji, ki jih dolo a zakon.
22. len
Uporabniki prora una so dolžni nabavo opreme, investicijsko vzdrževalna dela in storitve oddajati s
pogodbo in v skladu s predpisi, ki urejajo javno naro anje.
23. len
Pristojni ob inski upravni organ lahko opravlja nadzor nad materialnim, finan nim in
ra unovodskim poslovanjem porabnikov prora una po namenu, obsegu in dinamiki porabe.
Uporabniki prora una pa so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebne za analizo porabe
sredstev.
Uporabnikom prora unskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s 9. lenom ter prvim odstavkom tega
lena, lahko župan delno ali v celoti za asno ustavi prora unsko financiranje, dokon no pa ob inski
svet na predlog župana. Župan o tem poro a ob inskemu svetu na prvi naslednji seji.
24. len
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S prostimi denarnimi sredstvi na ra unih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo
v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju na ela varnosti, likvidnosti
in donosnosti naložbe. O obliki naložbe odlo a župan skladno s predpisom ministra, pristojnega za
finance.
V. PREHODNE IN KON NE DOLO BE
25. len
V obdobju za asnega financiranja ob ine Gornja Radgona v letu 2004, e bo za asno financiranje
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
26. len
Ta odlok za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Ob ine Gornja Radgona – lokalni
asopis Prepih, uporablja pa se od 1.1.2004 dalje.
Številka: 40302-1/2003
Datum:
ŽUPAN
OB INE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
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OBRAZLOŽITEV:
UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, štev. 79/99, 124/00, 79/01 in 56/02) dolo a na in oblikovanja in
osnovna pravila za pripravo prora una. Pravne podlage za sestavo ob inskega prora una pa so poleg
citiranega zakona še naslednji predpisi: Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega
prora una (Uradni list RS, št. 45/02), Navodilo o pripravi finan nih na rtov posrednih uporabnikov
državnega in ob inskih prora unov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), Odredba o funkcionalni klasifikaciji
javnofinan nih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00), Pravilnik o enotnem kontnem na rtu za prora un,
prora unske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02 in 58/03), Uredba o
enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naro ila investicijskega zna aja (Uradni list RS, št.
82/98, 86/98, 43/99, 79/99, 39/00 in 102/00-popr.), Uredba o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih
pomo i ter dolo itvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomo i (Uradni list RS,
št. 59/00), Uredba o vsebini in postopku posredovanja podatkov za predhodni in naknadni nadzor nad
državnimi pomo mi (Uradni list RS, št. 36/00 in 12/01) in Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.
56/02).

Financiranje javnih potreb v ob ini se izvaja s predlaganim prora unom v katerem se opredeli
višina sredstev s katerimi bo predvidoma razpolagala ob ina v prora unskem letu 2004. V odloku o
prora unu je dolo ena višina prora una, postopki za izvrševanje prora una, pooblastila župana ter
predvideni obseg zadolževanja in poroštev ob ine in javnega sektorja.

2. IZHODIŠ A ZA PRIPRAVO PRORA UNA
Skladno z dolo ili 17. lena Zakona o javnih financah mora minister pristojen za finance, o temeljnih
ekonomskih izhodiš ih in predpostavk za pripravo državnega prora una obvestiti tudi ob ine. Ministrstvo za
finance nam je v mesecu avgustu posredovalo osnovne makroekonomske okvire razvoja Republike Slovenije
za obdobje 2004-2007, kot izhodiš em za pripravo predloga sprememb državnega prora una za leto 2004 in
predloga za leto 2005. Prav tako nam je bil posredovan prora unski memorandum katerega je sprejela Vlada
RS za navedeno obdobje.
Tako je podlaga za planiranje nominalnih okvirov javnofinan nih prihodkov in odhodkov upoštevana letna
rast cen (I-XII-I-XII povpre je leta) ter predvidena letna stopnja inflacije (december/december predhodnega
leta) v višini 4,3% za leto 2004. Prav tako nam je bilo posredovano Navodilo za na rtovanje sredstev za
pla e v letu 2004. Skladno z dolo ili Zakona o sistemu pla v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02 in
72/03) se bo s 01.01.2004 pri el uveljavljati novi na in dolo anja in obra una pla zaposlenim pri vseh
uporabnikih prora una. Obstoje e podlage za dolo anje pla e (izhodiš na pla a za 1. tarifni razred in
koli niki za dolo itev osnovne pla e) bodo nadomestili pla ilni razredi, v katere bodo na podlagi
podzakonskih aktov in kolektivnih pogodb uvrš ena vsa delovna mesta, dolo ene s pravilniki o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja so podpisali Dogovor o višini in
na inu uskladitve osnovnih pla ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.
73/03) in Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 73/03), s katerim
se ukinja uskladitev pla z avgustom 2003 in uvajajo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja za javne uslužbence. Višina skupne pokojninske premije za posameznega javnega uslužbenca je
sestavljena iz minimalne premije v višini 4.040,00 SIT in dodatne premije, katere višina je odvisna od
delovne dobe javnega uslužbenca na dan 01.08.2003. Minimalna premija se prvi uskladi z avgustom 2004 v
višini 3,13% (s celotno osnovo za usklajevanje pla v letu 2004 – po Dogovoru), s tem, da skupna premija v
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letu 2004 za posameznika ne more biti nižja kot minimalna po Zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju.
Premije se obra unavajo od 01.08.2003 dalje, vendar je pred dejanskim izpla evanjem premij potrebno
sprejeti še nekaj predpisov, ki bodo urejali kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev,
zato bodo dejanska izpla ila premij tudi za obveznosti iz leta 2003 izpla ane v letu 2004. Glede na to, bo
treba v prora unu za leto 2004 na rtovati izpla ilo premij tudi za zadnje 4 mesece iz leta 2003.
Skladno z dogovorom o višini in na inu uskladitve osnovnih pla ter višini regresa za letni dopust za leto
2004 je osnova za uskladitev pla :
- V letu 2004 dolo ena v višini 3,13%. Osnovne pla e se uskladijo od julija dalje v višini
polovice osnove, to je za 1,56%, druga polovica pa se nameni za izvedbo zakona.

Skladno s 50. lenom Zakona o sistemu pla v javnem sektorju ter 2. in 8. lenom navedenega
Dogovora se pla e uskladijo le za polovico osnove, drugo polovico pa bo potrebno nameniti za
odpravo nesorazmerij med pla ami.
Z navedenim dogovorom je dolo ena tudi višina regresa za letni dopust, ki se izpla a pri pla i za
mesec marec in znaša:
- za leto 2004 v višini 138.800,00 SIT na zaposlenega.
Sredstva za napredovanje se na rtujejo najve v višini 0,3% v letu 2004 od sredstev za pla e.
Sredstva za delovno uspešnost se za javne uslužbence planirajo v višini 2% od osnovnih pla . Glede na to, da
osnovne pla e po zakonu o sistemu pla za javne uslužbence v tem trenutku še niso znane, sredstva za
delovno uspešnost prora unski uporabniki na rtujejo od sredstev za osnovne pla e in splošne dodatke brez
delovne dobe.
Za na rtovanje dodatkov za posebne pogoje dela, lo eno življenje, jubilejne nagrade in dodatek za
solidarnostno pomo se upošteva povpre na letna rast pla v javnem sektorju, ki znaša za leto 2004 1,6%
(prera unano letno povpre je 2004: letnim povpre jem 2003).

Sredstva za terenske dodatke, stroške prehrane med delom in povra ila prevoza na delo se
na rtujejo skladno s splošno rastjo cen življenjskih potrebš in. Ob tem je treba upoštevati, da
navedeni dodatki ne pripadajo uslužbencem v asu odsotnosti z dela.
Višina sredstev za odpravnine se na rtuje za predvideno število upravi encev v višini treh
povpre nih pla v RS na zaposlenega oziroma v višini teh zadnjih pla zaposlenega, e je to za
prejemnika ugodneje.
Pri na rtovanju sredstev za prispevke za socialno varnost ter davka na izpla ane pla e se upoštevajo
obstoje e prispevne in dav ne stopnje.
Pri pripravi prora una smo upoštevali dana izhodiš a. Splošni del prora una sestavljata skupna
bilanca prihodkov in odhodkov, ra un finan nih terjatev in naložb ter ra un financiranja.

3. OCENA VIROV IN PREDLOG NJIHOVE RAZPOREDITVE
PRIHODKI
Primerno porabo na prebivalca dolo i Državni zbor RS ob sprejemanju državnega prora una.
Višina primerne porabe na prebivalca za leto 2004 je predvidena v višini 90.159,00 SIT, tako so
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prihodki primerne porabe za našo ob ino skupaj z finan no izravnavo predvideni v višini 1.193,2
mio SIT (glej prilogo št. 1).
V 20. lenu ZFO so dolo eni prihodki primerne porabe kot viri sredstev s katerimi ob ina zagotovi
izvajanje ustavnih nalog – financiranje lokalnih zadev javnega pomena. V ocenah posameznih
prihodkov smo izhajali iz ocene realizacije teko ega leta glede posameznih virov sredstev iz
prora unskih osnov, ki so planirane v letu 2003.
Dav ni prihodki (700, 703, 704)

Na kontih skupine 70 se izkazujejo dav ni prihodki, ki jih uvrš amo med teko e prihodke. V to skupino
vklju ujemo vse vrste davkov, davke na dohodek in dobi ek, dohodnino, davek na premoženje, drugi davki
na blago in storitev.

Dav ni prihodki so ocenjeni v višini 638,4 mio SIT, kar predstavlja 37% na rtovanih prora unskih
prihodkov. Prihodki iz tega naslova so na rtovani v skladu s prora unskimi izhodiš i in
upoštevanjem revalorizacije nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš a.

71 Nedav ni prihodki
Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepopla ljivi teko i prihodki, ki niso uvrš eni v skupino
dav nih prihodkov. V to skupino uvrš amo udeležbo na dobi ku in dohodke od premoženja, prihodke od
obresti, takse in pristojbine,denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev.
Nedav ni prihodki so ocenjeni na 256,0 mio SIT ali 15% vseh na rtovanih prihodkov.

72 Kapitalski prihodki
Na kontih skupine 72 se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje stvarnega premoženja, to je:
zgradb in prostorov, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljiš . Prihodki od prodaje nepremi nega
premoženja so predvideni v višini 60,0 mio SIT.

74 Transferni prihodki
Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva prejeta iz drugih javnofinan nih institucij, to je iz državnega
prora una, prora unov lokalnih skupnosti ter drugih sofinanciranj. Transferni prihodki iz državnega
prora una so na rtovani v višini 650,8 mio SIT, kar znaša 37% planiranih prora unskih prihodkov in
zajemajo prihodke iz naslova finan ne izravnave in predvidenih namenskih sredstev za sofinanciranje.

7407

Prihodki vseh krajevnih skupnosti so predvideni v višini 75,6 mio SIT in so prikazani v finan nih na rtih
krajevnih skupnosti.

Globalni obseg prora unskih prihodkov v bilanci prihodkov za leto 2004 ocenjujemo na 1.717,0
mio SIT.
ODHODKI
Odhodki prora una so prikazani na dva na ina in sicer po uporabnikih in po namenu. Skladno z ekonomsko
klasifikacijo so odhodki lo eni po vrstah na teko e odhodke, teko e transfere (skupina kontov 40 in 41) ter
na investicijske odhodke in investicijske transfere (na kontih 42 in 43).
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Odhodki so na rtovani tudi po funkcionalni klasifikaciji od 1-10, v skladu z Odredbo o funkcionalni
klasifikaciji javnofinan nih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00). Odhodki so planirani v višini 1.768,5 mio
SIT.
Teko i prora unski odhodki za leto 2004 so na rtovani na podlagi danih izhodiš in predvidenih novih
obveznosti. Teko i odhodki so predvideni v višini 1.175,2 mio SIT in so v bilanci odhodkov po namenih
to no opredeljeni.
Investicijski odhodki so predvideni v višini 593,3 mio SIT in so prav tako razvidni po dejavnostih in
namenih ter v prilogi št. 2.

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA – PO FUNKCIONALNIH NAMENIH

01 DEJAVNOST OB INSKIH ORGANOV IN OB INSKE UPRAVE
Sredstva za pla e in druge izdatke za zaposlene smo na rtovali v skladu z danimi izhodiš i in
navodili za leto 2004, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Sredstva smo planirali za 40
zaposlenih, vklju no z 2 predvidenima novima zaposlitvama pripravnikov, v skladu s predloženim
kadrovskim na rtom za leto 2004/05.
Materialni stroški so namenjeni za nabavo pisarniškega in drugega materiala, teko e vzdrževanje
poslovnih prostorov in opreme, službena potovanja, izobraževanje itd.
Sredstva za delo ob inskih organov smo prav tako na rtovali v skladu z danimi izhodiš i.
Investicijski odhodki so planirani za nabavo opreme in investicijska vzdrževanja upravne zgradbe,
kar je razvidno iz priloženega na rta nabav.

011 REŽIJSKI OBRAT
V sklopu ob inske uprave je režijski obrat za izvajanje komunalne dejavnosti – oskrba s pitno vodo ter
odvajanje in iš enje komunalnih in odpadnih padavinskih voda. Sredstva režijskega obrata po namenih so
razvidna iz finan nega na rta.

A. Teko e vzdrževanje vodovodov
Iz postavke teko e vzdrževanje vodovodov se bodo realizirale slede e naloge:
a) sanacija vozliš
b) meritve hidrantov
c) sanacija rpališ
d) košnja trave ob vodovodnih objektih
e) obnova vodovodnih objektov
Ad a) Že ve let postopno saniramo posamezna vozliš a, ki so zaradi starosti in
zaradi nekvalitetnega vzdrževanja popolnoma dotrajana. Ker posameznih vej
vodovodnega omrežja ob defektih in zamenjavah obra unskih vodomerov
ni možno zapirati je nujno potrebno sanirati še slede a vozliš a: Pre na
ulica, Mala ulica, Silvire Tomassini v Gornji Radgoni in Lutverci, Arda
ter rnci.
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Ad b) V skladu s Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij (Ur. list RS
22/95) je potrebno izvesti meritve vseh javnih hidrantov.
Ad c) Do sedaj smo sanirali in telemetri no opremili slede a rpališ a:
o povezava rpališ e rešnjevci - vodohran Zbigovci,
o povezava rpališ e Lomanoše - vodohran Plitvi ki Vrh,
o povezava rpališ e Orehovci - vodohran Ptujska cesta
o rpališ e Nori ki Vrh
V letu 2004 planiramo telemetri no opremiti rpališ e in vodohran Grajska
cesta v Gornji Radgoni in rpališ e Mencinger v rešnjevcih
Ad d) Košnja trave ob vodovodnih objektih se vrši po planu režijskega obrata
trikrat letno.
Ad e) Obnova objektov
Posamezni objekti na vodovodnem omrežju so v slabem
stanju - delno dotrajani, umazani, potrebni obnove
slikopleskarskih dela (stene in oprema- rpalke,cevi,zasuni)
o Grajska cesta - obnova ometov, tlaka in slikopleskarska dela
o vodohram Grad - slikopleskarska dela
o pre rpališ e Lomanoše - slikopleskarska dela
o vodohram Plitvi ki vrh - slikopleskarska dela
o pre rpališ e Hercegovš ak - slikopleskarska dela
o pre rpališ e rešnjevci - slikopleskarska dela
o pre rpališ e rešnjevci (uprava) - slikopleskarska dela
o vodohram Zbigovci - slikopleskarska dela
o pre rpališ e Orehovci - obnova ometov, tlaka in slikopleskarska dela
o vodohram Ptujska cesta - slikopleskarska dela
o rpališ e Negova - obnova ometov, tlaka, ograje in slikopleskarska dela
o rpališ e Segovci - obnova platoja ob objektu in slikopleskarska dela
o pre rpališ e Lešane - slikopleskarska dela
o vodohran Lešane - slikopleskarska dela
B) Sanacija dotrajanih vodomerov
Po zakonu o meroslovju je lahko obra unski vodomer star najve pet let. Po tem roku mora
biti zamenjan z novim ali servisiranim in atestiranim vodomerom. Vsako leto moramo
torej zamenjati cca 400 vodomerov.
C) Teko e vzdrževanje kanalizacije
Iz te postavke se bodo realizirale slede e naloge:
o
iš enje zadrževalnih bazenov B1, B2 in B4 v Gornji Radgoni
o
iš enje kanalizacije
o
iš enje N ÖMV in analiza odpadne vode
o Zamenjava dotrajanih LTŽ pokrovov
o Nepredvideni defekti na kanalizacijskem omrežju

01-1 KRAJEVNE SKUPNOSTI
V prora un ob ine so vklju eni tudi predvideni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti v višini 75,6 mio
SIT. Obrazložitve za posamezno krajevno skupnost so razvidne iz predloženih finan nih na rtov.
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02 DEJAVNOST CIVILNE ZAŠ ITE
Ob ina je v skladu z dolo ili 37. lena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre ami
(Ur.l.RS, 64/94) dolžna urejati in izvajati ter financirati varstvo pred naravnimi in drugimi
nesre ami na svojem obmo ju.
Program zaš ite, reševanja in pomo i za leto 2004 zajema :
- temeljno in dopolnilno usposabljanje pripadnikov štabov, enot in služb CZ ob ine, priprave
in izvedbo vaj po programu OŠ CZ;
- nabavo manjkajo e zaš itne in reševalne opreme za potrebe izvajanja nalog zaš ite,
reševanja in pomo i ter zamenjavo dotrajane opreme;
- vzdrževanje javnega zakloniš a, najem prostorov za skladiš e opreme in sredstev civilne
zaš ite ter servisiranje in vzdrževanje obstoje e (starejše) tehni ne opreme CZ (zaš itne
maske, merilni instrumenti, …);
- ostale naloge ZRP, kot je nezgodno zavarovanje pripadnikov CZ, zavarovanje za primer
poškodb pri delu za pripadnike CZ, refundacije za vpoklic pripadnikov ob naravnih in
drugih nesre ah ter druge nepri akovane stroške ob primeru naravnih in drugih nesre .

03 JAVNI RED IN VARNOST
- Požarno varstvo

V skladu z dolo ili Zakona o varstvu pred požarom in Zakona o gasilstvu (Ur.list RS, št. 71/939 je lokalna
skupnost dolžna skrbeti za izvajanje varstva pred požari na svojem obmo ju.
Za zagotavljanje požarnega varstva kot javne lokalne gasilske službe ima Ob ina G.Radgona sklenjene
pogodbe s prostovoljnimi gasilskimi društvi v ob ini in Gasilsko zvezo G.Radgona.
Ob ina v skladu s sklenjenimi pogodbami zagotavlja financiranje izvajanja redne dejavnosti PGD in
Gasilske zveze G.Radgona ter skupno dogovorjenih programov požarnega varstva ob ini.

- Požarna taksa
Sredstva požarne takse so v skladu s 58. lenom Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l.RS, št. 71/93)
so namenska sredstva dodeljena ob inam in se smejo uporabiti za sofinanciranje nabave gasilskih
vozil ter gasilske zaš itne in reševalne opreme.
Sredstva požarne takse razporeja Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarne takse v
skladu z letnim programom požarnega varstva v ob ini G.Radgona, ki ga pripravi skupaj s PGD v
ob ini Gasilska zveza Gornja Radgona.
- Investicijski transferi

V skladu s programom investicij – nabava gasilskih vozil in gasilske opreme PGD v ob ini G.Radgona za
obdobje 2003-2006, ki ga je sprejelo na podlagi programom PGD predsedstvo Gasilske zveze Gornja
Radgona so za leto 2004 planirane nabave:

-

PGD APA E - gasilsko vozilo GV-1(1+8),
PGD ZBIGOVCI – gasilsko vozilo GV-1(1+8) za PGD ZBIGOVCI,
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04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

- Pravna podlaga
Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS,št.54/00, 52/02, 58/02);
Pravilnik dodeljevanju prora unskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
ob ini Gornja Radgona (Uradni list RS,št.39/2003);
Zakon o zaš iti živali (Uradni list RS,št.98/99);
Pogodba o združevanju sredstev za izvedbo obrambe pred to o za leto 2004.
- Oskrba zapuš enih živali

V skladu Zakonom o zaš iti živali (Uradni list RS,št.98/99) je Ob ina pla nik stroškov za oskrbo zapuš ene
živali (pse), kjer je potepuški pes najden. Ob ina mora zagotoviti pomo , oskrbo in namestitev v zavetiš u,
za tiste najdene živali na obmo ju ob ine, za katerega je skrbnik neznan in ki ga izvaja pristojna inštitucija.

- Subvencije za kmetijstvo po pravilniku
Ob ina vsako leto s sklepom župana objavi javni razpis za dodelitev sredstev za kmetijstvo. V
razpisu so navedeni nameni, ki imajo osnovo v 9. lenu ob inskega pravilnika in postopek
pridobivanja sredstev.
- Obramba pred to o
Ob ina se že ve let vklju uje v projekt letalske obrambe pred to o za obmo je SV Slovenije.
Ob ine sklenejo pogodbo za združevanje sredstev z izvajalcem - Letalskim centrom Maribor.

- Promet – energija, voda, komunalne storitve
Sredstva za javno snago, vzdrževanje lokalnih cest ter sredstva za krajevne skupnosti za
vzdrževanje zimske službe in javne poti se pove ujejo z indeksom rasti cen
- Druge gospodarske dejavnosti

- TRC Konjiš e

Subvencije v turizem

Pri TRC Konjiš e je v znesek vklju ena vrednost Lokacijskega na rta, izdelava študije PVO, sanacija
gramoznih jam po Rudarskem na rtu sanacije ter odkup zemljiš od Sklada. V znesek so vklju ena tudi
sredstva, pridobljena na razpisu za izdelavo projektne dokumentacije za turisti ne destinacije.

- Ostale subvencije v razvoj turizma
Z vidika urejevanja turisti ne infrastrukture so bile na mnogih strokovnih sre anjih izražene
pobude za izgradnjo in ureditev turisti nih to k v ob ini Gornja Radgona. V tej zvezi je predlagana
izdelava projektne dokumentacije.
Nujno je potrebno pristopiti k izdelavi ob inske karte, ki bi vsebovala topografsko karto, na rt
mesta in ozna be turisti nih objektov in zanimivosti.

Že v letu 2003 so bile z mnogih strani dane pobude o nujnosti ureditve kolesarske poti ob Muri, zato so
predlagana sredstva za le to logi na.

V zvezi z vstopom Slovenije v EU in spremljajo imi dogodki ob tem, je potrebno urediti stopniš e
na Grad in primerno razsvetljavo, kakor tudi dostop do Mure - predvsem zaradi možnosti izvajanja
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raftinga, urejenega dostopa na kolesarsko in panoramsko pot ob Muri in varnosti dela obrežja pod
mostom.
- Teko i transferi v javne zavode

Z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniško razvojne agencije Gornja Radgona se dosedanji Zavod
za turizem pripoji k novoustanovljenemu zavodu Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona. Sredstva so
predvidena za delovanje zavoda, ki bo izvajal programe na podro ju turizma ter podro ju razvoja
podjetništva in malega gospodarstva.

INVESTICIJSKI ODHODKI
- R2-438 Apa e-Segovci
Rekonstrukcija ceste skozi Segovce, bi pomenila dokon anje del na in ob sami cesti. V okviru
rekonstrukcije se bo izgradil hodnik za pešce-plo nik, izgradila se bo tudi kolesarska steza in tudi
javna razsvetljava. Ob ina Gornja Radgona mora za izgradnjo zagotoviti svoj sofinancerski delež.
- LC 104062 Spodnji Ivanjci - plo niki
Zagotoviti je potrebno dodatna sredstva za dokon anje izgradnje hodnika za pešce-plo nika v
naselju Spodnji Ivanjci in za izgradnjo javne razsvetljave. S kon anjem del, bo naselje dobilo
kon no podobo, izboljšala pa se bo tudi sama varnost v naselju
- GI-3 ureditev krožnega križiš a pri Gornji Radgoni pri starem Petrolu
Po pogodbi mora Ob ina Gornja Radgona zagotoviti svoj sofinancerski delež. Le ta se nanaša na
prestavitev vodovoda, kanalizacije in javne razsvetljave.
Ob tem se bodo na novo zgradili tudi hodniki za pešce – plo niki in pa kolesarska steza., v sklopu
izgradnje pa se bo uredila tudi okolica blokov na Ljutomerski in Mariborski. Z izgradnjo, krožiš a
se bo pove ala preto nost prometa, predvsem s strani rešnjevec. Z izgradnjo se umirijo tudi same
vztopne hitrosti v mesto Gornja Radgona.
- JP604960 Panonska cesta med bloki

Cesta je klju nega pomena v blokovskem naselju na Panonski ulici. Predstavlja dostop do blokov na
Panonski 26, 28, 30, 32, 34, 36 in 38, predstavlja tudi dovozno pot do bloka na Vrtni 3. S preplastitvijo
ceste, bi se dokon no uredilo naselje, kjer se je v letošnjem letu uredila kanalizacija in javna razsvetljava.

- LZ105250 Pintari eva cesta
Cesta je bila predvidena v planu modernizacije že nekajkrat, a je vedno izpadla. Predstavlja
dovozno pot do dveh hiš. Z ureditvijo bi bilo urejeno tudi odvodnjavanje, ki predstavlja glavni
problem tudi za okoliške hiše. Cesta je ena zadnjih neasfaltiranih kategoriziranih cest v mestu
G.Radgona.
- JP606311 – GI-3 Plitvi ki vrh- mimo kme ki turizem Hari
Cesta v hribovitem delu naselja Plitvi ki vrh je problemati na predvsem ob slabem vremenu
(deževje, zima), zaradi udarnih jam.
31

- LK105140 – Maistrov trg-odsek Policijska postaja-Muhi
Cesta predstavlja dovoz do dvoriš a policijske postaje, predstavlja tudi pešpot na Maistrov trg.
- JP604030 – Podgorje-Stražišar-Zg. Konjiš e

Cesta skozi del naselja Podgorje, predstavlja navezavo na cesto proti TRC Konjiš e.

- JP605530 rešnjevci – proti upravi Radgonskih goric
Cesta v hribovitem delu naselja rešnjevci, kar pomeni, da je problemati na predvsem ob slabem
vremenu (deževje, zima) . Predstavlja povezovalno pot za Orehovski vrh.

- Sanacija plazov (plaz PETEK)
Zemljiš e okoli stanovanjske hiše, ki leži na zemljiš u parc. št. 438/2 in 438/3 k.o. rešnjevci v
lasti Petek Ivanke
rešnjevci 131, 9250 Gornja Radgona je nemirno že vse od leta 1972
naprej.Zemljina je na tem zemljiš u zdrsnila ponovno leta 1998.
Ob ina Gornja Radgona je takrat sanirala najnujnejše posledice plazu (odstranila je zemljino, ki je
bila narinjena na krajevno makadamsko cesto in izkopala odvodni jarek) ter naro ila izvedbo
geomehanskih raziskav, ki so predhodno potrebne za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo
plazu. K konkretni izdelavi projektov po predvidenih rešitvah iz geomehanskega poro ila z
idejno zasnovo sanacije št. 70-05/99, ki jo je izdelal »GEOKAL« Maribor in konkretni
sanaciji plazu se takrat ni pristopilo.Lastnik je takratni zdrs saniral po svojih
zmožnostih.V decembru 2002 so se po daljšem mo nejšem deževju zopet pojavile mo nejše
zemeljske razpoke in zemeljski udori na sosednji njivi. Prelomne plasti zemljine so potekale
sicer mimo stanovanjskega objekta lastnika Petek Feliksa, ki trenutno ni prizadet (tudi pri plazenju
pred leti na nobenem od objektov ni bilo zaslediti razpok razen na prestriženem vodnjaku, ki je
bil v neposredni bližini hiše in je sedaj zasipan) vendar obstoja možnost, da se razsežnost
plazu pove a.Meseca marca 2003 so se pojavile prve lasne razpoke na stanovanjski hiši, ki
indicirajo nestabilnost temeljnih tal.V kolikor se bo plazenje nadaljevalo bo poleg vseh
objektov mo no ogrožena tudi javna pot št. JP 605 550.
Zaradi velikega tveganja je bilo nujno potrebno preveriti ustreznost že predvidenih sanacijskih
rešitev in pristopiti k izdelavi projektne dokumentacije.Projekt sanacije plaziš a PGD, PZI
št. 116-07/2003 je izdelal GEOKAL Maribor.Z ozirom na registrirane koli ine pobo nih
precejnih vod, ki so bile prisotne tudi v sušnem poletnem obdobju in sestavo tal ter izvedene
stabilnostne analize predlaga projektant izsuševanje pobo ja oziroma izvedbo sistema globokih
drenaž za zajem precejnih vod.
Projektant predlaga sanacijo plaza v dveh fazah. V prvi fazi naj se izvede sistem globokih drenaž
ob objektu, v drugi pa sanacija pobo ja nad lokalno cesto – priporo ljivo s primerno podporno
konstrukcijo in obvezno globoko drenažo v njenem zaledju oziroma v vznožju pobo ja nad
cesto.Projektantski predra un izvedbe prve faze znaša 9,9 mio SIT za drugo fazo (eventualno
potrebno podporno konstrukcijo) pa se bo izvedel projekt po potrebi. Ob eventualnem
nadaljnjem deževju bo zdrsna plast še nadalje natekala in drsenje verjetno nadaljevalo.
Objekt je glede na vidne poškodbe temeljen dovolj kakovostno, vendar lahko kljub temu, glede na
ugotovljeno sestavo temeljnih tal in vodnatost pobo ja ob neugodnih vremenskih razmerah pride
do novega drsenja tal v obmo ju objekta in nad njim ter posledi no do novih poškodb na
objektu. Zaradi tega smatramo, da je navedene ukrepe potrebno izvesti v najkrajšem asu.
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- Program opremljanja Industrijske cone Mele
V programu opremljanja za leto 2004 v Industrijski coni Mele je predvideno vlaganje v komunalno
infrastrukturo, to je v izgradnjo primarnega voda vodovodnega omrežja ter sofinanciranje
transformatorske postaje. S temi deli bodo bodo i investitorji imeli zagotovljen dostop in odjem
tako vode kot elektri ne energije medtem, ko sta cesta in kanalizacija že izvedeni. Ob ina mora
ustvarjati pogoje za razvoj gospodarstva, kar stori z vlaganjem v komunalno infrastrukturo v
industrijskih conah.

05 VARSTVO OKOLJA

- Kanalizacija
Izvajajo se že projekti za izvedbo kanalizacije v Industrijski coni Mele ter kanalizacija do
Hercegovš aka (križiš e Hercegovš ak – Police).
V letu 2004 bi tako pristopili k izgradnji teh dveh kanalizacijskih sistemov, saj se oba povezujeta na
omrežje, ki vodi do istilne naprave Gornja Radgona. Pristopili pa bi še k izgradnji primarnega
voda kanalizacije od kraja Segovci do lokacije istilna naprava Apa e, prav tako locirane v kraju
Segovci.

- istilna naprava Negova

Za normalno delovanje istilne naprave ter zaradi delne dotrajanosti je potrebno menjati dva kompresorja,
menjati filtre, posodobiti elektro omarico in nastaviti oksiometer. Nato pa še izvesti monitoring. V kolikor ne
bo prišlo do obnove istilne naprave, lahko nastane ve ja škoda, kar bi pomenilo kompletno sanacijo istilne
naprave. Na podlagi izvedenega monitoringa pa bi se lahko pristopilo k priklapljanju preostalih objektov
kraja Negova na istilno napravo.

- Nakup zemljiš a za istilno napravo v Gornji Radgoni

Lastnica zemljiš parc. št. 718 in 512 k.o. Mele, kjer je po ureditvenem na rtu predvidena lokacija skupne
istilne naprave za Gornjo Radgono in okolico je Agrarna skupnost Mele. Za samo postavitev N je
potrebno cca 2 ha zemljiš vendar Agrarna skupnost vztraja, da se odproda celotna površina zemljiš cca 9
ha. Za ta zemljiš a zahtevajo znesek 18 mio SIT. V to ceno ni zara unan še davek na dodano vrednost za
nezazidana stavbna zemljiš a.

- Zbirno sortirni center Puconci

V skladu s sklenjeno medob insko pogodbo o sofinanciranju izgradnje in obratovanja regijskega centra
»Zbirno sortirni center Puconci« se bo v letu 2004 pri elo z izgradnjo tega centra – II. faza. V ta namen je
potrebno sofinancirati delež, ki odpade na Ob ino Gornja Radgona v višini 22,5 mio SIT po te aju 1 EUR =
220,00 SIT.
Podpisnice pogodbe so vse ob ine, ki se nahajajo v Upravni enoti Murska Sobota, Gornja Radgona in
Ljutomer – 19. Razen tega so za drugo fazo v celoti predvidena sredstva republiške takse.
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06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ
- Javna razsvetljava
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov teko ega vzdrževanja in pla ilo tokovine za javno
razsvetljavo na celotnem obmo ju ob ine.

- Rezervni sklad – nova postavka
Na podlagi 41. lena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03), ki je pri el veljati 14.10.2003 so
lastniki stanovanj dolžni mese no vpla evati v rezervni sklad.
Sredstva rezervnega sklada je mogo e uporabiti samo za poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih
izboljšav na skupnih delih in napravah ve stanovanjske stavbe, skladno z na rtom vzdrževanja in za nujna
vzdrževalna dela (ki niso bila predvidena v na rtu) in za odpla evanje posojil, ki so bila najeta v ta namen.
Višina prispevka v rezervni sklad izra una upravnik na podlagi Pravilnika o merilih za dolo itev prispevka
etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (Uradni list RS, št. 75/03).
Sredstva rezervnega sklada so predvidena v višini 4,0 mio SIT.

- Stroški investicijskega vzdrževanja stanovanj

Zaradi dotrajanosti in neustrezne izvedbe obstoje ega sistema centralnega ogrevanja v ve stanovanjskem
objektu Apa e 33 je potrebna sanacija in obnova celotnega sistema ogrevanja. Vrednost sanacijskih del je
predvidena cca 3,0 mio SIT, 7,0 mio SIT pa se nameni za interventne posege in razna nujna opravila v
stanovanjih in poslovnih prostorih.

- Odkup stanovanj
Ob ina Gornja Radgona je sklenila pogodbi z SGP Pomgradom iz Murske Sobote za nakup stanovanj in
sicer:
Po pogodbi štev. 56/02 in aneksom k pogodbi z dne 18.03.2003 v višini 229,9 mio SIT oziroma 1.014.240,95
EUR. Do 31.12.2003 je odpla ala 673.227,09 EUR tako, da znaša obveznost pla ila za leto 2004 341.013,86
EUR z rokom pla ila 30.04.2004.

Po pogodbi štev. 26/02 in aneksa z dne 09.09.2002 v višini 41,7 mio SIT oziroma 184.356,73 EUR.
Do 31.12.2003 je odpla ala 129.049,71 EUR tako, da znaša obveznost pla ila za leto 2004
55.307,02 EUR z rokom pla ila 30.03.2004.
Skupna obveznost odpla ila stanovanj v letu 2004 znaša 396.320,88 EUR za kar smo predvideli
100,0 mio SIT in s tem bi v celoti odpla ali odkup stanovanj.
- Odkup stanovanja nad Zdravstveno postajo Apa e za predvideno lekarniško dejavnost
V stavbi ZP Apa e je v I. nadstropju etažni lastnik, ki ponuja Ob ini Gorja Radgona prostore v
odkup. Dolgoro no je takšen nakup dobra naložba, saj bi lahko pod eno streho delovala oba javna
zavoda – zdravstveni dom in lekarna. Z pomurskimi lekarnami pa že poteka dogovarjanje o širitvi
lekarniške dejavnosti v Apa ah.
- Oskrba z vodo – Vodovod Kunova
Naselje Kunova se že ve let soo a z velikimi problemi v oskrbi s pitno vodo. Že daljše obdobje se
tudi iš e ustrezne rešitve za dovod pitne vode v ta del naše ob ine. Preverile so se variante za
navezavo na vodovod v naselju Negova (mariborski vodovod), z navezavo na ptujski vodovod v
naselju Cerkvenjak in z navezavo na mariborski vodovod v naselju Osek.
Vodooskrba naselja Kunova se bo po preu itvi vseh možnih variant reševala iz mariborskega
vodovoda in sicer z navezavo na ta sistem v naselju Osek. Ta varianta je najugodnejša iz
hidravli nega in tudi ekonomskega vidika, omogo a pa tudi kasnejše reševanje vodooskrbe naselja
Ivanjski Vrh, ki bo po izgradnji avtoceste skozi Cogetince ostalo brez vodnega vira. Izgradnja
vodovoda iz Oseka je tudi mogo a zaradi dejstva, da je Ob ina Gornja Radgona leta 1996 zgradila
vodohran Gomila kapacitete 100 m3 na koti 325 m.n.v., ki uravnava hidravliko na tem obmo ju. V
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naselju je od 30 gospodinjstev trenutno pogodbo o sofinanciranju podpisalo 22 interesentov. Tako
planiramo, da bodo interesenti prispevali v sofinanciranje izgradnje celotnega vodovoda 4,4 mio
SIT.
Trenutno se za izgradnjo navedenega vodovoda izdeluje projekt PGD, PZI, ki ga izdeluje
najugodnejši izbrani izvajalec Vodnogospodarski biro Maribor. Po izdelavi projekta se bo takoj
pri el postopek za pridobivanje gradbenega dovoljenja.
- Obnova vodovodnega omrežja rešnjevci – Police
V mesecu novembru se pri enja prevzem vodovodnega omrežja Gornja Radgona – rešnjevci –
Police, s strani KS rešnjevci – Zbigovci. Zaradi dotrajanosti omrežja ter izvedbe novega
priklju ka, s strani Gornje Radgone do rpališ a Borko, je potrebno celoten sistem povezati,
uskladiti njegovo delovanje zaradi konstantnega zagotavljanja vode porabnikom, prav tako pa še
sistem, posebej rpališ a posodobiti.

07 ZDRAVSTVO

- Teko i transferi
Prispevek za zdravstveno zavarovanje – na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju so sredstva namenjena za pla evanje zdravstvenega zavarovanja oseb
oz. ob anom, ki izpolnjujejo pogoje 21. to ke 15. lena citiranega zakona. Število ob anov za
katere ob ina pla uje ta prispevek se giblje mese no od 610 do 630. Število zavarovancev se vsako
leto pove a v zadnjih mesecih zaradi kon anja šolanja dijakov in študentov. Za leto 2004 se
predvideva mese ni prispevek v višini 4.700,00 SIT, katerega vsako leto v mesecu decembru dolo a
Vlada Republike Slovenije.
- Mrliški ogledi
Ob ina je dolžna zagotoviti mrliško službo in je na podlagi 18. lena Pravilnika o pogojih in na inu
opravljanja mrliško ogledne službe pla nik storitev obdukcij.
- Investicijski transferi
Na podlagi 20. lena Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja
Radgona, ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za investicije in investicijska vlaganja v objekte in
sicer za Zdravstvene postaje v ob ini, kjer se nahaja v celoti, za objekt na sedežu zavoda pa v višini
ustanovitvenih deležev.
Ministrstvo za zdravje sofinancira sofinancira investicije na primarni ravni na podlagi programa
sofinanciranja ukrepov in investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti iz sredstev državnega
prora una.
Z izvedbo Rekonstrukcije Zdravstvene postaje Apa e bodo zaklju ene ve je investicije v objekte v
zdravstvu. Navedena investicija bo zaklju ena v letu 2005, dinamika sofinanciranja pa je naslednja:
Sofinanciranje
Ministrstvo za zdravje
Ob ina Gornja Radgona
Zdravstveni dom G.Radgona

2003
0,8 mio SIT
2,6 mio SIT
0,5 mio SIT

2004
4,5 mio SIT
5,9 mio SIT
1,5 mio SIT

2005
4,5 mio SIT
12,7 mio SIT
2,6 mio SIT

Za navedeno dinamiko in vire sofinanciranja je ob ina Gornja Radgona 30.7.2003 prejela soglasje
Ministrstva za finance.
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08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANOV

- Šport
Javni interes v športu obsega izvajanje nalog nacionalnega in lokalnega pomena, ki je opredeljen v
nacionalnem programu športa in letnem programu lokalne skupnosti(2. len Zakona o športu). Letni program
športa sprejme ob inski svet ob sprejemu prora una za teko e leto. Z njim se dolo i vrsta in višina sredstev
lokalne skupnosti za izvajanje posameznih programov športa v ob ini. Za izvajanje letnega programa športa
je Ob inski svet ob ine Gornja Radgona sprejel Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov
športa v ob ini Gornja Radgona, s katerim je dolo en na in, postopek ter višina sofinanciranja programov
izvajalcev letnega progama športa. Na osnovi navedenega pravilnika komisija na podlagi javnega razpisa
izbere izvajalce letnega programa športa. Z njimi se sklene pogodba, s katero se na podlagi 15. lena
Pravilnika dolo ijo medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z izvajanjem programov.

- Financiranje ljubiteljske kulture
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju
programov na podro ju ljubiteljske kulture v Ob ini Gornja Radgona (Ur. list RS, št. 85/02 in
26/03).
V postavki Prireditve so pod »tradicionalnimi prireditvami« dodana sredstva za novo prireditev
Radgonski dnevi ter sredstva za predstavitev ob ine na Kmetijsko živilskem sejmu.
Na postavki »prireditve ob vstopu SLO v EU in NATO« so predvidena sredstva za slavnostno
prireditev ob vstopu Slovenije v EU, ki naj bi bila ena od osrednjih proslav v Gornji Radgoni.
- Humanitarna društva
Sredstva se dodelijo humanitarnim društvom na podlagi javnega razpisa po sprejetem Pravilniku o
merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na podro ju socialnega in zdravstvenega
varstva v Ob ini Gornja Radgona (Ur. list RS, št. 67/01).
- Ostala društva in institucije
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi predhodno ugotovljenih programov društev oziroma na
podlagi javnega razpisa za pridobitev sredstev.

Knjižnica

Pravna podlaga:
- Zakon o knjižni arstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižni ne dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št.
73/03)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona (Uradni list RS, št.
Ob ina je dolžna v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljati sredstva za materialne stroške, za
stroške za pla e, za nakup knjižni nega gradiva ter za nakup in vzdrževanje prostorov in opreme.
- Investicijski odhodki – kulturna dediš ina
- Ob inski svet ob ine Gornja Radgona je na svoji seji dne 29.5.2003 sprejel Dokument
identifikacije investicijskega projekta za prenovo zgodovinskega objekta Špital za namen ureditve
muzejske dejavnosti ter sklep, da se vklju i v razvojni program ob ine v predra unski vrednosti
90,0 mio SIT. Ministrstvo za kulturo je 24.9.2003 izdalo odlo bo, s katero je ob ino Gornja
Radgona uvrstilo v seznam investicijskih projektov za uvrš anje v na rt razvojnih programov
državnega prora una na podro ju kulture na 6. mesto(skupaj je bilo prijavljenih 96 programov36

izbranih 33 programov) s predlogom sofinanciranja v višini 20,1 mio SIT in sicer:
v letu 2004
7,6 mio SIT
v letu 2005
8,0 mio SIT
v letu 2006
4,4 mio SIT.
- Zaradi kvalitete izvajanja prireditev in zaradi dotrajanosti je nujno potrebno urediti pod in zavese
v dvorani Kulturnega doma, zaradi prireditev v okviru dogodkov ob vstopu Slovenije v EU in
NATO pa je izvedba tega prioritetna.

09 IZOBRAŽEVANJE

-Otroško varstvo

Dejavnost otroškega varstva se financira v skladu z 28. lenom Zakona o vrtcih. Iz prora una
lokalne skupnosti se za razliko med ceno programov in pla ilom staršev zagotavljajo sredstva za
pla e in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih in za materialne stroške v skladu z
normativi in standardi. 20% cene posameznih programov krije lokalna skupnost kot teko i transfer
v javne zavode. Razliko med višino teko ega transfera in pla ilom staršev pa krije lokalna skupnost
na podlagi izstavljenega ra una vrtca. Dne 25.10.2003 je pri el veljati Pravilnik o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.
Z njim so podrobno dolo ene osnove za oblikovanje cen programov ter obveznosti pla ila za
posamezne stroške, ki niso vklju eni v ceno programov in jih krije lokalna skupnost (stroški
investicijskega vzdrževanja, investicije ter drugi stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem
programa). Prva uskladitev cen bi se naj izvedla 1.4.2004.
- Za investicijo v Vrtec Manka Golarja – enota Apa e je za leto 2004 predvideno
5,0 mio SIT.
- Materialni stroški šol
Lokalna skupnost zagotavlja sredstva za pla ilo stroškov za vzdrževanje opreme za osnovne in
glasbene šole in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov iz 81. lena zgoraj citiranega
zakona osnovnim šolam, ki jih zagotavlja država.
- Dodatni program
Ob ina sofinancira dodatne dejavnosti osnovnih šol oziroma dodatni program. Dodatni program se
izvaja na vseh osnovnih šolah v ob ini, saj je tako otrokom omogo eno u enje tujega jezika in
ra unalništva v nižjih stopnjah. Ob ina sofinancira tudi kuharsko osebje v višini 50%.
- Drugi transferi posameznikom – prevozi šolskih otrok
Ob ina je dolžna na podlagi 82. lena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
financirati tudi prevoze u encev osnovne šole v skladu s 56. lenom zakona o osnovni šoli. Sredstva
so namenjena za prevoze otrok, ki obiskujejo osnovno šolo in je njihovo prebivališ e oddaljeno ve
kot štiri kilometre od osnovne šole.
- Investicijski odhodki in transferi
- Investicijska vzdrževalna dela OŠ Gornja Radgona
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Na podlagi sklepa zdravstvenega inšpektorja RS, Obmo ne enote Murska Sobota, izpostava Gornja Radgona
je potrebno najpozneje do 01.09.2004 izvesti rekonstrukcijo šolske kuhinje, vklju no z zamenjavo dotrajane
neustrezne kuhinjske opreme. Rekonstrukcija bi se izvajala v asu poletnih po itnic. Vrednost vseh
investicijsko vzdrževalnih del skupaj z zamenjavo kuhinje opreme pa je predvidena v višini 27,0 mio SIT, za
vrtec Manka Golarja je predvidenih 5,0 mio SIT, za OŠ Negova 5,0 mio SIT, za OŠ dr. J. Šlebingerja 0,8
mio SIT, za OŠ Apa e 3,9 mio SIT.

- Investicijski transferi

Za Glasbeno šolo so predvidena sredstva za nakup inštrumentov v višini 1,7 mio SIT. Za OŠ Gornja
Radgona pa so predvidena sredstva za dokon anje ra unalniške mreže, ki je bila delno že izvedena v
preteklih letih za kar se namenja cca 3,0 mio SIT.

10 SOCIALNO VARSTVO
- Pogrebne storitve za ob ane brez premoženja
Po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališ je ob ina dolžna v primeru,
e ni dedi ev ali e ti niso sposobni, pokrivati stroške pokopa.
- Enkratne denarne pomo i
V skladu s sprejetim pravilnikom o dodeljevanju ob inskih denarnih pomo i ob ina dodeljuje
enkratne denarne pomo i posameznikom, ki imajo stalno bivališ e na obmo ju Ob ine Gornja
Radgona in so izkoristili že vse druge zakonske možnosti za rešitev socialne stiske. Sredstva se
dodeljujejo za trenutno premostitev materialne ogroženosti ob anov.
- Domska oskrba

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov oskrbovancev v socialno varstvenih zavodih. Ob ina
dopla uje zneske, ki jih dolo i Center za socialno delo z odlo bo, s katero je ugotovil pla ilne zmožnosti
samih oskrbovancev.

- Center za socialno delo
Lokalna skupnost je dolžna financirati stroške vodenja storitev pomo družini na domu v skladu s
pravilnikom o metodologiji o oblikovanju cen socialnovarstvenih storitev. Sredstva iz te postavke
pa so namenjena za osebno pomo , ki jo je tudi dolžna financirati ob ina po Zakonu o socialnem
varstvu.
- Pomo družini na domu

V skladu z 99. lenom Zakona o socialnem varstvu ob ina dopla uje stroške neposredne socialne oskrbe
storitve pomo družini na domu tistim uporabnikom katerim je CSD ugotovil, da niso sami pla ilno sposobni
pokriti stroškov oskrbovank, ki jim pomagajo na domu pri vsakodnevnih opravilih.

- Javna dela
Tudi v letu 2004 se predvideva vklju evanje nezaposlenih v javna dela za podro je komunalne
infrastukture in družbenih dejavnosti.
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4. RA UN FINAN NIH TERJATEV IN NALOŽB
Planirana sredstva v višini 22,0 mio SIT in sicer 18,0 mio SIT iz naslova vra ila kupnin za
stanovanja ter 4,0 mio SIT vra ilo depozitov od Ljubljanske banke za dane kredite iz leta 1999. Iz
tega ra una je predvideno kreditiranje podjetništva v višini 8,0 mio SIT.

5. RA UN FINANCIRANJA
Planiramo izdatke za odpla ilo kredita za komunalno infrastrukturo (Krajevna skupnost Negova) in
Osnovno šolo Apa e v višini 17,8 mio SIT.

6. PRORA UNSKI PRIMANJKLJAJ OZIROMA PRESEŽEK
Prora unski primanjkljaj je dolo en kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki in
znaša 51,5 mio SIT. Predvideni prora unski primanjkljaj se pokrije s predvideno oceno sredstev na
ra unu prora una 2003.

Ob inskemu svetu predlagamo, da obravnava in sprejme Odlok o prora unu Ob ine Gornja
Radgona za leto 2004 – prva obravnava ter sprejme naslednji

SKLEP
Ob inski svet sprejema predlog Odloka o prora unu Ob ine Gornja Radgona za leto 2004 –
prva obravnava. Obravnava odloka o prora unu traja do vklju no 30.11.2003.
V Gornji Radgoni, oktober 2003
PRIPRAVILA:

PREDLAGATELJ:

ŽUPAN
OB INE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

Ob inska uprava
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7. TO KA DNEVNEGA REDA
PREDLOG
PRVA OBRAVNAVA
Na podlagi 218. lena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) in 20. lena Statuta
Ob ine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00 in 54/03) je Ob inski svet Ob ine Gornja
Radgona na svoji …….. redni seji, dne ……. sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljiš a
1.

len

2. len Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiš a (Uradni list RS, št. 91/00, 101/01 in
26/03) se spremeni tako, da se glasi:
»2. len«
Nadomestilo se pla uje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljiš a.
I. Zazidano stavbno zemljiš e
Za zazidana stavbna zemljiš a se po tem odloku štejejo tista zemljiš a, na katerih so gradbene
parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne
infrastrukture in tista zemljiš a, na katerih se je na podlagi dokon nega gradbenega dovoljenja
za elo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne
infrastrukture.
Za dolo itev površine za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljiš e se upošteva:
1. pri stanovanjskih prostorih površina stanovanjskih prostorov (vklju ujo vse pomožne in
tehni ne prostore) ugotovljena po dolo ilih Stanovanjskega zakona ter tlorisna površina
prostostoje ih garaž,
2. pri poslovnih prostorih etažna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so
funkcionalno povezani s poslovnim prostorom.
Ostala zazidana stavbna zemljiš a:
Poleg površin iz drugega odstavka tega lena se štejejo za dolo itev nadomestila kot zazidana
stavbna zemljiš a tudi:
površine nepokritih skladiš , internih parkiriš , ipd.,
površine namenjene delavnicam na prostem, gostinski vrtovi,
površine namenjene za asnim in trajnim odlagališ em odpadkov, trdih odpadkov in nasipov
zemlje,
javne površine namenjene trajni ali za asni pridobitni dejavnosti: gostinski vrtovi, kioski in
samostojne stojnice, zabavne prireditve, razstave in sejmi za gospodarske namene, vodne in
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obvodne površine, ki niso vodna zemljiš a po Zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in
110/02).

II. Nezazidano stavbno zemljiš e
Za nezazidana stavbna zemljiš a se po tem odloku štejejo tista zemljiš a, za katera je z izvedbenim
prostorskim aktom dolo eno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki
niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti,
športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso
objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in
otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
Za dolo itev površine za odmero nadomestila za nezazidana stavbna zemljiš a iz prejšnjega
odstavka tega lena se upošteva:
1. v primerih, kjer izvedbeni prostorski akt dolo a gradbene parcele:
se dolo i površina za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš a od celotne
površine gradbene parcele, na kateri še ni zgrajena nobena stavba in za katero je s
prostorskim izvedbenim aktom dolo eno, da je zazidljiva za stanovanjske ali poslovne
stavbe,
za nezazidano stavbno zemljiš e iz prejšnje alinee se po tem odloku šteje le tiso
zemljiš e, ki predstavlja samostojno gradbeno parcelo ali del takšne parcele po
izvedbenem prostorskem aktu na kateri je mogo e graditi stanovanjsko oziroma
poslovno stavbo in sicer ne glede na trenutno vrsto rabe zemljiš a po zemljiškem
katastru.
2. v primerih, kjer izvedbeni prostorski akt ne dolo a gradbenih parcel:
se dolo i površina za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš a od celotne
površine zemljiških parcel za katere je z izvedbenim prostorskim aktom dolo eno, da so
zazidljiva za stanovanjske ali poslovne stavbe (v nadaljevanju: zazidljive parcele), pri
emer pa se upošteva:
a) v kolikor stoji na površini zazidljivih parcel stavba, ki ima dolo eno gradbeno
parcelo, se ta površina šteje, kot zazidano stavbno zemljiš e in se odšteje od
površin zazidljivih parcel, preostali del površine pa tvori površino nezazidanega
stavbnega zemljiš a od katerega se odmerja nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljiš a;
b) v kolikor stoji na površini zazidljivih parcel stavba, ki še nima dolo eno
gradbeno parcelo, se do njene dolo itve za zazidano stavbno zemljiš e šteje tisti
del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus),
pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa
se šteje za nezazidano stavbno zemljiš e v skladu z dolo ili tega odloka.
Za uradno podlago dolo itve gradbene parcele se šteje po tem odloku bodisi odlo ba o
funkcionalnem zemljiš u ali dokon no gradbeno dovoljenje.
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Pri nezazidanih stavbnih zemljiš ih se ne to kuje komunalna opremljenost zemljiš po 7. lenu
odloka.
2. len
V prvem odstavku 11. lena se rta naslednje besedilo:
»površine, na katerih so zgrajeni daljnovodi za proizvodnjo in distribucijo elektri ne energije,
telekomunkacijska omrežja«.
V istem lenu se v tabeli rtata besedili:
»- visokonapetostni daljnovodi«, in število to k »3000 to k/m2« ter »- primarno elektri no omrežje
in telekomunkacijsko omrežje« in število to k »1000 to k/m2«.
V istem lenu se rtajo to ke b), c) in f).
3. len
Drugi in tretji odstavek 13. lena odloka se rtata.
4. len
Ta odlok za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Ob ine Gornja Radgona – lokalni
asopis Prepih, uporablja pa se od 01.01.2004 dalje.
Štev.: 423-06-2/2003
Datum:

ŽUPAN
OB INE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
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OBRAZLOŽITEV:
I. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem odloka
Institut »Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš a« (v nadaljevanju: NUSZ) je bil uveden z
uveljavitvijo Zakona o stavbnih zemljiš ih iz leta 1984. Z uvedbo je bil in še je eden izmed glavnih
izvirnih prihodkov ob in. Zakon o stavbnih zemljiš ih iz leta 1997, ki je razveljavil prejšnji zakon
iz leta 1984, je v prehodnih dolo bah ohranil v celoti poglavje o NUSZ.
Zakon o graditvi ojektov – ZGO-1 – iz leta 2002 (Uradni list RS, št. 110/02), ki je bil objavljen
18.12.2002 prav tako ni odpravil NUSZ, ampak ga je le spremenil oziroma dopolnil, zavedajo se,
da se pripravlja nova zakonodaja s podro ja obdav itve premoženja in nepremi nin, ki naj bi
povsem na novo uredila to podro je in bi s tem NUSZ ugasnilo. Novi 218. len ZGO-1 prinaša
naslednje spremembe na podro ju NUSZ:
- na novo sta opredeljena pojma zazidano in nezazidano stavbno zemljiš e;
- na novo so dolo ena zemljiš a od katerih se NUSZ ne obra unava;
- dolo a na in izvajanja odloka o NUSZ v primerih, ko ob ine ne bodo pravo asno
implemetirale 218. lena ZGO-1 v svoje odloke.
Prvi dve alinei sta kogentni, tretja pa redstavlja instrukcijski rok v katerem se morajo uskladiti
odloki, ta pa je 31.12.2003.
218. len ZGO-1 v 2. in 3. odstavku dolo a kraj se šteje za zazidano stavbno zemljiš e:
»Za zazidana stavbna zemljiš a po tem lenu se štejejo z dnem, ko se za ne uporabljati ta zakon,
štejejo tista zemljiš a, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi
inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljiš a, na katerih se
je na podlagi dokon nega gradbenega dovoljenja za elo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih
objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.«
»Za nezazidana stavbna zemljiš a po tem lenu se z dnem, ko se za ne uporabljati ta zakon, štejejo
tista zemljiš a, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom dolo eno, da je na njih dopustna
gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in
otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja
gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso
namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in
javne uprave.
Po dolo bi 218. lena ZGO-1 se NUSZ ne pla uje za objekte gospodarske javne infrastrukture. Kaj
je to gospodarska javna infrastruktura pa dolo a 2. len ZGO-1 to ka 1.6. – objekt gospodarske
javne infrastrukture je tisti gradbeni inženirski objekt, ki tvori omrežje, ki služi dolo eni vrsti
gospodarske javne službe državnega ali lokalnega pomena ali tvori omrežje, ki je v javno korist
(npr. konkretno daljnovodi, železniški tiri, ceste, plinovodi ipd.).
Vsled prej navedenega smo v ob inski upravi pristopili k pripravi sprememb in dopolnitev sedaj
veljavnega odloka predvsem drugega lena.
2. Cilji odloka
Cilj dopolnitve odloka o NUSZ je njegova uskladitev z novim ZGO-1 in Zakonom o urejanju
prostora oziroma njuno terminologijo (predvsem pojma zazidano in nezazidano stavbno zemljiš e s
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pojmom gradbena parcela) ter glede na sodne odlo itve predvsem Ustavnega sodiš a, da zemljiš a
gospodarske javne infrastrukture ne morejo biti predmet NUSZ; od nezazidanih stavbnih zemljiš
pa je dodatno izlo iti iz NUSZ zemljiš a za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva,
šolstva, kulture, športa in javne uprave. Samo nadomestilo za nezazidana stavbna zemljiš a pa je
razširil na obmo je celotne ob ine (do sedaj le tam, kjer je veljal prostorsko izvedbeni na rt od
sedaj pa tudi tam, kjer je PUP).
3. Postopek sprejemanja odloka
Zaradi razširitve pla evanja NUSZ na celotno ob ino za nezazidana stavbna zemljiš a je predlagani
dvofazni postopek. Odlok bi se uporabljal od 01.01.2004 dalje.
4. Finan ne posledice odloka
Predlagani odlok ne obremenjuje prora una ampak prinaša dodatna sredstva v prora unu. Sama
višina ne bo visoka in bo znana šele po vzpostavitvi evidence. Sedanja obremenjenost nezazidanih
stavbnih zemljiš (število to k: 40 za 1. obmo je, 20 za 2. obmo je in 10 za 3. obmo je) ostane
enaka. Primer: za 1000 m2 nezazidano parcelo na 3. obmo ju se bo ob sedanji vrednosti to ke
pla evalo NUSZ v višini 3.400,00 SIT, na 1. obmo ju pa 13.600,00 SIT (1. obmo je je le naselje
Gornja Radgona in Industrijska cona Mele, 2. obmo je je Apa e, Podgrad in strnjeni del naselij
rešnjevci in Negova, 3. obmo je so vsa ostala naselja).
II. OBRAZLOŽITEV
V 1. lenu odloka se v skladu s 218. lenom ZGO-1 v celoti spreminja dosedanji 2. len odloka.
Predlagana sprememba na novo oziroma podrobnejše definira pojma »zazidano in nezazidano
stavbo zemljiš e« glede na Strokovna pojasnila in priporo ila za izvajanje dolo b 218. lena
Zakona o graditvi objektov, ki jih je izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo dne
21.07.2003. Predlog obsega predvsem podrobnejša merila za dolo evanje površin zazidanih in
nezazidanih stavbnih zemljiš . S predlaganimi rešitvami (oz. podrobnejšimi merili in kriteriji)
menimo, da bo možno odlok o NUSZ izvajati.
V tem lenu je tudi natan neje raz lenjeno kako se dolo a gradbena parcela za nezazidano stavbno
zemljiš e, ko ta sploh še ni dolo ena z nobenim aktom.
V 2. lenu se iz 11. lena odloka rtajo besedila lena, ki objekte gospodarske javne infrastrukture
obremenjujejo z NUSZ (visokonapetostni daljnovodi, primarno elektri no omrežje in
telekomunikacijsko omrežje).
V 3. lenu odloka se rtata 2. in 3. odstavek 13. lena odloka. Besedila rtanih odstavkov so že
vgrajena v 2. lenu odloka in 3. len osnovnega odloka.
Besedila lenov odloka, ki se spreminjajo oziroma dopolnjujejo:
2. len
Nadomestilo se pla uje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljiš a. Kot zazidano stavbno
zemljiš e se štejejo iste tlorisne površine stanovanja (sobe, hodniki v stanovanju, predsobe,
kuhinja, kopalnica, shramba in drugi zaprti prostori stanovanja – mišljeni so samo bivalni prostori,
44

v katerih stanujejo ljudje oziroma služijo neposredno za bivanje) in garaže za osebne avtomobile.
Poslovna površina je ista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so
funkcionalno povezani s poslovnim prostorom. Za poslovne površine se po tem odloku štejejo tudi
nepokrita skladiš a, parkiriš a, delavnice na prostem, gostinski vrtovi, peskokopi, glinokopi, vodna
zajetja za pridobivanje elektri ne energije, površine na katerih so grajeni daljnovodi za proizvodnjo
in distribucijo elektri ne energije, površine na katerih ali pod katerimi potekajo telekomunikacijski
vodi, telekomunikacijske centrale, površine na katerih so zgrajene plinovodne postaje, površine za
obratovanje bencinskih servisov, odlagališ a odpadkov in druge površine namenjene za opravljanje
poslovne dejavnosti.
Kot nezazidano stavbno zemljiš e se po tem odloku šteje zemljiš e, ki je po prostorskem
izvedbenem na rtu dolo eno za gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko
dovoljenje.
IV. MERILA ZA DRUGA ZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠ A
11. len
Parkiriš a, nepokrita skladiš a, gostinski vrtovi, delavnice na prostem, površine na katerih so
zgrajeni objekti za izkoriš anje podzemnih voda, površine, na katerih so zgrajeni daljnovodi za
proizvodnjo in distribucijo elektri ne energije, telekomunikacijska omrežja, površine potrebne za
obratovanje bencinskih servisov, odlagališ a odpadkov se to kujejo po naslednji tabeli:
Površine, na
katerih so
zgrajeni objekti
za izkoriš anje
podzemnih voda

Odlagališ a
nevarnih
odpadkov

Visokonapet. Primarno
daljnovodi
elektri no
omrežje in
telekom.
omrežje

Bencinski
servis

3000 to k/m2 1000 to k/m2

3000 to k m2

Parkiriš a
nep.sklad.
gost. vrtovi
delavnice na
prostem

Parkiriš a
tovornjakov
v tranzitu

200 to k/m2

2000 to k/m2

___________________________________________________________________________
2000 to k/m2

3000 to k/m2

a) Površine, na katerih so zgrajene rpalke ali drugi objekti za izkoriš anje mineralne,
termomineralne ali druge podzemne vode in površine za normalno rabo teh objektov.
b) Površine, na katerih so zgrajeni daljnovodi so površine pod daljnovodskimi stebri in
površine, ki so potrebne za normalno rabo, kar znaša 100 m2 za vsak posamezni
daljnovodni steber.
c) Površine za normalno rabo objektov in stebrov za distribucijo elektri ne energije in
telekomunikacijske storitve v naseljih se dolo ijo v površini 5 m2 po stebru, kar velja tudi
za transformatorje, ne pa za stebre omrežja, namenjene za priklju evanje posameznih
objektov.
d) Površina za normalno rabo bencinskega servisa predstavlja celotno funkcionalno zemljiš e
bencinskega servisa, kjer se opravlja to enje goriva.
e) Površine odlagališ a predstavljajo celotno funkcionalno zemljiš e odlagališ a.
f) Površine, v katerih so zgrajeni podzemni telekomunikacijski kabli se obra unajo tako, da en
dolžinski meter kabla predstavlja 1 m2 površine.
g) Površine za parkiriš a tovornjakov v tranzitu so površine, ki se uporabljajo za parkiranje
tovornjakov v mednarodnem prometu.
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13. len
Število to k za m2 nezazidanega stavbnega zemljiš a se glede na vrsto dejavnosti oziroma namen
uporabe dolo i po naslednji tabeli:
___________________________________________________________________________
Lega zemljiš a
Stanovanjski objekti
Poslovni namen
obmo je
___________________________________________________________________________
1. obmo je
40
200
2. obmo je
20
150
3. obmo je
10
100
___________________________________________________________________________
Pri nezazidanih stavbnih zemljiš ih se pla uje nadomestilo od površine nezazidanega stavbnega
zemljiš a, ki je po prostorsko izvedbenem na rtu dolo eno za gradnjo oziroma za katero je pristojni
upravni organ izdal lokacijsko dovoljenje, ne to kuje pa se komunalna opremljenost zemljiš a po 7.
lenu tega odloka.
Zavezanec za pla ilo nadomestila je lastnik nezazidanega stavbnega zemljiš a.
Ob inskemu svetu predlagam, da predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiš a obravnava in ga sprejme.

SKLEP:
Ob inski svet Ob ine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiš a – prva obravnava.
PRIPRAVIL:
Dragan KUJUNDŽI , l.r.

ŽUPAN
OB INE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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8. TO KA DNEVNEGA REDA
PREDLOGSKRAJŠANI POSTOPEK
Na podlagi 29. in 49. lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odlo ba
US, 45/94 - odlo ba US, 57/94, 14/95, 20/95 - odlo ba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 odlo ba US, 9/96 - odlo ba US, 39/96 - odlo ba US, 44/96 - odlo ba US, 26/97 - dopolnitev, 70/97,
10/98, 68/98 - odlo ba US, 74/98, 12/99 - sklep US, 16/99 - popravek sklepa US, 59/99 - odlo ba
US, 70/00, 100/00, 28/01 - odlo ba US, 16/2002 – odlo ba US in 51/2002) in 20. lena Statuta
Ob ine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/03, 83/03), je Ob inski svet
ob ine................ na svoji seji dne ………… sprejel naslednji
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODRO JU
OB INSKE UPRAVE OB INE GORNJA RADGONA
1. len
V Odloku o organizaciji in delovnem podro ju ob inske uprave Ob ine Gornja Radgona (Uradne
objave Ob ine Gornja Radgona – Prepih št. 22/99, 2/03) se v drugem odstavku 5. lena spremenita
prva in druga alinea in se na novo glasita:
- oddelek ob e uprave, prora una in družbenih dejavnosti
- oddelek za urejanje in varstvo prostora, komunalno infrastrukturo ter gospodarstvo.
Tretja alinea se rta.
2. len
V 7. lenu se dodajo naslednje alinee:
- na rtovanje razvoja posameznih dejavnosti,
- pripravljanje in uresni evanje aktov ob ine v zvezi z ustanavljanjem javnih zavodov na
podro ju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture in socialnega varstva,
- pripravljanje in uresni evanje programov razvoja otroškega varstva, varstva predšolskih otrok,
osnovnega šolstva, kulture, zdravstva športa in socialnega skrbstva,
- materialna skrb za vzgojnovarstvene ustanove, kritje materialnih stroškov za osnovno šolstvo,
- priprava podlag za organiziranje mreže zdravstvene službe na primarni ravni, lekarniške
dejavnosti, mrliške ogledne službe,
- priprava podlag za podeljevanje koncesij v skladu z zakoni,
- skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev vseh družbenih dejavnosti
neposredno s strani ob ine ali prek javnih zavodov na tem podro ju,
- promocijske aktivnosti,
- pospeševanje in financiranje kulturnih dejavnosti in ustanov,
- skrb za programsko usklajevanje in financiranje varovanja naravne in kulturne dediš ine,
- pospeševanje športa in rekreacije,
- ustvarjanje pogojev za delovanje institucij civilne družbe,
- spremljanje uradnih objav, razpisov in nate ajev za pridobitev sredstev s podro ja družbenih
dejavnosti,
- izvajanje programov javnih del,
- strokovne naloge za potrebe Urada za mladino.
3. len
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V 8. lenu se dodajo naslednje alinee:
- na rtovanje razvoja ob ine,
- zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva, pospeševanje malega gospodarstva, trgovinske
dejavnosti, gostinstva, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti,
- pridobivanje sredstev za delovanje in razvoj ob ine,
- zagotavljanje pogojev za razvoj in pospeševanje kmetijstva, skrb in ukrepi za gospodarno rabo
ob inskih kmetijskih zemljiš , promet s kmetijskimi zemljiš i, agromelioracijski ukrepi na
podro ju kmetijskih zemljiš ,
- spremljanje gospodarskih gibanj,
- analiti na in statisti na dejavnost, koordiniranje pripravljanja osnov in strokovnih podlag ter
razvojnih dokumentov in skrb za prijavo na nate aje za skladnejši regionalni razvoj (celotni
razvoj podeželja in drugih programov ter pripravljanje ukrepov in predpisov v zvezi s tem,
- priprava podlag za predpisovanje lokalnih davkov, prispevkov in taks,
- strokovne in upravne naloge s podro ja varstva pred požarom,
- strokovne in upravne naloge s podro ja organiziranja in delovanja zaš ite, reševanja in pomo i
ob naravnih in drugih nesre ah.
4. len
9. len se rta.
5. len
(1) Ta odlok se objavi v uradnem glasilu Ob ine Gornja Radgona – lokalni asopis Prepih in
za ne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 01.12.2003 dalje.

Številka: 015-4-1/99
Datum:
ŽUPAN
OB INE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
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OBRAZLOŽITEV:
I.

UVOD

1. OCENA STANJA
V skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem podro ju ob inske uprave Ob ine Gornja Radgona
so bile znotraj ob inske uprave oblikovane tri notranje organizacijske enote: oddelek ob e uprave in
prora una, oddelek za urejanje in varstvo prostora ter komunalno infrastrukturo in oddelek za
družbene dejavnosti in gospodarstvo.
2. RAZLOGI ZA SPREJEM
Na podlagi 22. lena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v
organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03) se lahko oblikuje oddelek,
v katerem je sistemizirano najmanj osem delovnih mest.
3. CILJI IN NA ELA
Ker je v Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo sistemiziranih manj kot osem delovnih
mest, se ta oddelek ukine ter se vklju i v ostala dva oddelka in sicer:
- podro je družbenih dejavnosti v Oddelek ob e uprave in prora una – tako se ta oddelek na novo
imenuje Oddelek ob e uprave, prora una in družbenih dejavnosti
- podro je gospodarstva v Oddelek za urejanje in varstvo prostora ter komunalno infrastrukturo –
tako se ta oddelek na novo imenuje Oddelek za urejanje in varstvo prostora, komunalno
infrastrukturo ter gospodarstvo.
4. OCENA FINAN NIH SREDSTEV IN DRUGE POSLEDICE
Spremembe in dopolnitve odloka ne bodo zahtevale dodatnih finan nih sredstev, prav tako ne
predvidevamo nekih drugih posledic.
II.

OBRAZLOŽITEV

Na podlagi 40. lena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) je potrebno pripraviti
novo sistemizacijo delovnih mest v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih
mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03), ki v
22. lenu dolo a, da se lahko oblikuje oddelek, v katerem je sistemizirano najmanj osem delovnih
mest. Na podlagi navedenega se v Odloku o organizaciji in delovnem podro ju ob inske uprave
Ob ine Gornja Radgona spremeni število oddelkov, tako da se oddelek za družbene dejavnosti in
gospodarstvo ukine, podro je družbenih dejavnosti se vklju i v oddelek ob e uprave in prora una,
podro je gospodarstva pa v oddelek za urejanje in varstvo prostora ter komunalno infrastrukturo.
Ob inskemu svetu predlagamo, da predlog sprememb in dopolnitev odloka obravnava in sprejme.
PREDLOG SKLEPA:
Ob inski svet Ob ine Gornja Radgona sprejme predlog Sprememb in dopolnitev Odloka o
organizaciji in delovnem podro ju ob inske uprave Ob ine Gornja Radgona po skrajšanem
postopku.
PRIPRAVILA:
Marija KAU I , l.r.

PREDLAGATELJ
ŽUPAN
OB INE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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9. TO KA DNEVNEGA REDA
PREDLOG
DRUGA OBRAVNAVA
Na podlagi 3. lena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 3. lena Zakona o pospeševanju
turizma(Uradni list RS, št. 57/98) ter 20. lena Statuta Ob ine Gornja Radgona (Uradni list, št.44/99,
104/2000 in 54/2003) je Ob inski svet ob ine Gornja Radgona na seji dne ……….., sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda
Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona

I. UVODNE DOLO BE
1. len
S tem odlokom Ob ina Gornja Radgona, (v nadaljevanju besedila: ustanoviteljica) ustanavlja javni zavod na
podro ju pospeševanja podjetništva in razvoja turizma – Podjetniško razvojno agencijo Gornja Radgona (v
nadaljevanju besedila: zavod).
2. len
Ta odlok dolo a:
- ime in sedež ustanoviteljice,
- ime, sedež in pe at zavoda,
- dejavnosti zavoda,
- organe in organizacijo zavoda,
- sredstva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in za etek dela,
- vire, na in in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda,
- na in razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in na in kritja primanjkljaja sredstev za delo
zavoda,
- pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
- medsebojne pravice in obveznosti,
- splošne akte zavoda,
- statusne spremembe, povezovanje in prenehanje zavoda,
- druge dolo be v skladu z zakonom.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJICE
3. len
Ustanoviteljica zavoda je Ob ina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.
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III. IME, SEDEŽ IN PE AT ZAVODA
1. Ime in sedež zavoda
4. len
Ime zavoda je: Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona.

Sedež: Gornja Radgona, Partizanska cesta 11.

Sestavni del imena sta tudi znak in grafi na oblika imena, ki se dolo ita s statutom zavoda.
Ime in sedež zavoda se lahko spremeni s soglasjem ustanoviteljice.
2. Pe at zavoda
5. len
Zavod ima in uporablja pe at okrogle oblike, premera 35 mm, ki ima v sredini znak, na zunanjem obodu je
napisano Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona.
Zavod ima in uporablja tudi pe at okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pe at iz prvega
odstavka tega lena.
Pe at iz prvega odstavka tega lena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov,
dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom ali organizacijam, ob anom.
Pe at iz drugega odstavka tega lena uporablja zavod za žigosanje predvsem finan ne in knjigovodske
dokumentacije.
Število posameznih pe atov, njihovo uporabo, na in varovanja in uni evanja dolo i direktor zavoda.
6. len
Zavod je ustanovljen za nedolo en as.
7. len
Zavod je pravna oseba javnega prava, ki z vpisom v sodni register pridobi pravno in poslovno sposobnost.

IV. DEJAVNOST ZAVODA
8. len
Zavod bo izvajal naslednje naloge:
• koordiniranje aktivnosti pri pospeševanju socialno-ekonomskega razvoja celotnega obmo ja
predvsem na podro ju malega gospodarstva, turizma, kmetijstva in razvoja skupnosti;
• koordiniranje aktivnosti in izdelava lokalnih razvojnih strategij in aktivno sodelovanje pri izvajanju
širše regionalne razvojne strategije;
• izvajanje nalog, ki jih bo na zavod prenesla ustanoviteljica in so namenjene razvoju in pospeševanju
malega gospodarstva, kmetijstva in turizma;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pripravljanje in aktiviranje razvojnih programov;
zbiranje in razpolaganje z informacijami s podro ja gospodarstva;
spremljanje razpisov možnih virov financiranja projektov na regionalnem, nacionalnem in
mednarodnem nivoju;
svetovanje in razvoj pogojev za inovativno dejavnost;
svetovanje in priprava vlog ter pomo pri pripravi in izdelavi dokumentacije za sofinanciranja na
nate ajih in razpisih v državi in tujini za potrebe ustanoviteljice;
sodelovanje pri povezovanje razpoložljivih kapacitet na podro ju raziskav in razvoja;
sodelovanje pri aktivnostih prostorskega planiranja;
sodelovanje s podjetji, razvojnimi in ostalimi institucijami na lokalnem, regionalnem in državnem
nivoju;
vodenje pregleda razpoložljivih poslovnih prostorov, objektov in zemljiš primernih za razvoj
gospodarstva;
razvijanje podjetniških pobud in ugodne klime za nastajanje razvojnih projektov;
svetovanje in strokovna pomo obstoje im in potencialnim podjetnikom ;
opravljanje storitev za podjetnike(svetovanje in posredovanje raznih informacij, pomo pri izdelavi
in uresni evanju razvojnih projektov, pomo in svetovanje pri pridobitvi finan nih virov, pomo pri
izdelavi in pripravi dokumentacije za pridobitev finan nih sredstev….);
organiziranje in sodelovanje pri organizaciji prireditev, seminarjev, predavanj.

Enota zavoda:
• razvijanje in oblikovanje in trženje turisti ne ponudbe v ob ini;
• sodelovanje s turisti nimi ponudniki, turisti nimi organizacijami in združenji;
• pridobivanje sredstev za opravljanje dolo enih nalog oz. projektov;
• zbiranje in posredovanje turisti nih informacij, informacij o turisti no-gostinski ponudbi, prenos
informacij do vseh partnerjev;
• vodenje statistike obiskovalcev v ob ini: struktura gostov, no itve, popis turisti ne ponudbe, popis
podpornega turisti nega okolja in aktivnosti…;
• izvajanje promocijske aktivnosti;
• ugotavljanje mnenja obiskovalcev o kakovosti turisti ne ponudbe;
• organiziranje kulturnih, zabavnih in drugih prireditev;
• brezpla no informiranje obiskovalcev;
• obveš anje o prireditvah.

Dejavnost zavoda je:
Šifra
DE/22.150
DE/22.220
G/52.250
G/52.486
G/52.488
G/52.620
I/63.300
K/72.300
K/72.400
K/73.201
K/73.202
K/74.130
K/74.140
K/74.400
K/74.500

9. len

Naziv dejavnosti
Drugo založništvo
Drugo tiskarstvo
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija ami
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti
Obdelava podatkov
Omrežne podatkovne storitve
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na podro ju družboslovja
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na podro ju humanistike
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Podjetniško in poslovno svetovanje
Oglaševanje
Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile
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K/74.810
K/74.852
K/74.853
K/74.871
K/74.873
L/75.130
J/67.130
M/80.422
O/91.110
O/91.120
O/92.130
O/92.320
O/92.330
O/92.340
O/92.400
O/92.522
O/92.623
O/92.720

Fotografska dejavnost
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
Druga splošna tajniška opravila
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Urejanje gospodarskih podro ij za u inkovitejše poslovanje
Pomožne dejavnosti, povezane s finan nim posredništvom, od tega samo
menjalništvo
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
Dejavnost strokovnih združenj
Kinematografska dejavnost
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnost sejmiš in zabaviš nih parkov
Druge razvedrilne dejavnost
Dejavnost tiskovnih agencij
Varstvo kulturne dediš ine
Druge športne dejavnosti
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Dejavnost zavoda se lahko spremeni ali razširi samo s soglasjem ustanoviteljice.

V. ORGANI IN ORGANIZACIJA ZAVODA
1. Organi zavoda
10. len
Organi zavoda so :
- svet zavoda,
- direktor,
- strokovni svet zavoda.
11. len

Svet zavoda
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljice, predstavniki delavcev zavoda in
predstavniki zainteresirane javnosti.
Svet zavoda šteje 5 lanov in je sestavljen iz:
- treh predstavniki ustanoviteljice,
- enega predstavnika delavca,
- enega predstavnika javnosti.
Predstavnike ustanoviteljice imenuje ob inski svet Ob ine Gornja Radgona.
Predstavnika delavcev zavoda se voli izmed zaposlenih delavcev zavoda neposredno na tajnih volitvah, po
postopku in na na in, ki ga dolo a zakon in statut zavoda.
Predstavnika javnosti dolo i Obmo na obrtna zbornica Gornja Radgona na na in, dolo en v njenih aktih.
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Svet zavoda je konstituiran, e je imenovana oziroma izvoljena ve kot polovica njegovih lanov. Prvo sejo
skli e vršilec dolžnosti direktorja zavoda. lani sveta izvolijo izmed sebe predsednika in namestnika
predsednika.
Svet odlo a z ve ino glasov svojih lanov.
Mandat lanov sveta zavoda traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja, vendar najve za dvakratno
dobo mandata zapored.
Višina pla il za opravljanje nalog predstavnikov ustanoviteljice v organih zavoda se dolo i s posebnim
aktom ustanoviteljice.
12. len
Svet zavoda:
• imenuje in razrešuje direktorja,
• sprejema program razvoja zavoda,
• sprejema letni delovni na rt in poro ilo o njegovem uresni evanju,
• sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih dolo a ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
• dolo a finan ni na rt in sprejema zaklju ni ra un,
• predlaga ustanoviteljici spremembe ali razširitev dejavnosti,
• daje ustanoviteljici in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih zadevah,
• razpisuje volitve delavcev v svet zavoda,
• predlaga na in delitve presežka oziroma na in pokrivanja izgube,
• odlo a o najemanju kreditov,
• imenuje predstavnike zavoda v druge asociacije,
• opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda dolo ene naloge.
13. len
Direktor
Poslovodni in strokovni vodja zavoda je direktor.
Direktor zastopa in predstavlja zavod brez omejitev, organizira ter vodi delo in poslovanje ter je odgovoren
za strokovnost in zakonitost dela zavoda.
Med za asno odsotnostjo nadomeš a direktorja delavec zavoda, ki ga za nadomeš anje pisno pooblasti
direktor. Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge
osebe.
Direktor opravlja naslednje naloge:
• Organizira, na rtuje in vodi delo zavoda,
• Pripravlja program razvoja zavoda,
• Pripravlja predlog letnega delovnega na rta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
• Oblikuje predloge novih programov, skrbi za njihovo realizacijo,
• Spodbuja strokovno izobraževanje oziroma izpopolnjevanje delavcev,
• Dolo a sistemizacijo delovnih mest,
• Odlo a o sklepanju delovnih razmerjih in odgovornosti delavcev,
• Imenuje in razrešuje vodjo enote zavoda,
• Sodeluje z ustanoviteljico ter drugimi institucijami pri realizaciji programov,
• Opravlja druga dela v skladu na podlagi odlo itev sveta zavoda, strokovnega sveta ali drugih
predpisov.
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14. len
Direktorja zavoda se imenuje na podlagi javnega nate aja.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljico. Mandat direktorja traja pet let z
možnostjo ponovnega imenovanja.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor ima visoko izobrazbo ekonomske, pravne ali organizacijske smeri,
najmanj dve leti delovnih izkušenj iz podro ja svetovanja in pospeševanja razvoja malega gospodarstva ali
regionalno/lokalnega razvoja.
Pla a direktorja zavoda se dolo i s posebnim aktom ustanoviteljice.
15. len
e direktorju pred asno preneha mandat ali e nih e izmed kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje
vršilca dolžnosti izmed strokovnih delavcev zavoda, vendar najve za eno leto.
e v 30 dneh po prenehanju mandata svet zavoda ne imenuje niti direktorja, niti vršilca dolžnosti, ga v
naslednjih 8 dneh imenuje ob ina, kjer je sedež zavoda.
16. len
Strokovni svet zavoda
Strokovni svet je pet lanski. Sestavljajo ga: dva predstavnika ob inske uprave Ob ine Gornja Radgona, dva
predstavnika podjetnikov ter direktor zavoda.
Predstavnika ob inske uprave imenuje župan. Predstavnike podjetnikov imenuje OO Obrtna zbornica
Gornja Radgona iz ob ine Gornja Radgona.
Strokovni svet vodi direktor, ki je hkrati tudi strokovni vodja zavoda.
Mandat lanov strokovnega sveta je štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
17. len
Naloge strokovnega sveta zavoda so:
• Obravnava vprašanja s podro ja strokovnega dela zavoda,
• Daje predloge, mnenja, pobude direktorju zavoda,
• Predlaga nove programe, aktivnosti,
• Dolo a strokovne podlage za program dela in razvoj zavoda,
• dolo a prioriteto izvajanja programov v posameznem letu,
• Opravlja druga dela dolo ena s statutom zavoda.
2. Organizacija zavoda
18. len
Zavod lahko ustanovi za opravljanje posamezne dejavnosti ali dela dejavnosti ali za opravljanje dejavnosti
na dolo enem obmo ju Republike Slovenije enoto zavoda.
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Nova enota zavoda se ustanovi s soglasjem ustanoviteljice. e želi zavod obstoje o enoto ukiniti, si mora za
to pridobiti soglasje ustanoviteljice.
19. len
Za izvajanje dejavnosti turizma se ustanovi enota zavoda:
Ime: TIC Gornja Radgona
Sedež: Partizanska 7, 9250 Gornja Radgona.
Enota zavoda v pravnem prometu nima pooblastil.
Vodja enote
20. len
Enoto vodi vodja enote.
Vodjo enote imenuje direktor izmed delavcev enote zavoda.
Vodja enote opravlja strokovna dela ter organizacijske naloge v enoti zavoda ter druge naloge, ki jih dolo i
direktor z opisom njegovega delovnega mesta.
VI. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZA ETEK DELA ZAVODA
21. len
Vsa sredstva za ustanovitev in za etek dela zavoda zagotovi ustanoviteljica.
VII. VIRI, NA IN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZAVODA
22. len
Zavod pridobiva sredstva za delo:
• iz prora una ustanoviteljice za medsebojno dogovorjene programe,
• iz sredstev, pridobljenih iz javnih razpisov;
• s prodajo blaga in storitev na trgu,
• iz drugih virov.
23. len
Ustanoviteljica zagotavlja sredstva in pogoje za delo zavoda.
24. len
Zavod samostojno razpolaga z denarnimi sredstvi, ki si jih pridobi za izvajanje dejavnosti.
Zavod samostojno razpolaga tudi s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti
nepremi no premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanoviteljice, ki
je lastnica nepremi nega premoženja.
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VIII. NA IN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NA IN
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
25. len
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari z izvajanjem dejavnosti, se lahko uporablja le za razvoj
dejavnosti.
26. len
O pokrivanju primanjkljaja odlo a ustanoviteljica na predlog sveta zavoda.
Ustanoviteljica je dolžna kriti samo tisti del primanjkljaja, ki je nastal pri izvajanju medsebojno
dogovorjenega programa v okviru sprejetega letnega programa in finan nega na rta zavoda.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
27. len
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, ki jih
dolo a zakon in ta odlok.
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi
razpolaga.
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda subsidiarno.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
28. len
Ustanoviteljica zagotavlja zavodu sredstva za izvajanje medsebojno dogovorjenega programa. Višina
sredstev se dolo i v ob inskem prora unu za teko e leto. Na in izvajanja medsebojno dogovorjenega
programa in sofinanciranja se dolo i z letno pogodbo o sofinanciranju izvajanja programa zavoda.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
29. len
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice in druge splošne akte, katerih
sprejem je v pristojnosti sveta zavoda oziroma direktorja zavoda.
XII. STATUSNE SPREMEMBE, POVEZOVANJE ALI PRENEHANJE ZAVODA
30. len
Odlo itev o statusnih spremembah in povezovanju zavodov v skladu z dolo ili Zakona o zavodih je veljavna
le s soglasjem ustanoviteljice.
Zavod preneha v skladu z dolo bami Zakona o zavodih ali po sklepu ustanoviteljice.
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XIII. PREHODNE IN KON NE DOLO BE
31. len
Ustanoviteljica imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, ki je pooblaš en, da pod njenim nadzorstvom
opravi priprave za za etek dela zavoda v skladu s tem odlokom. Vršilec dolžnosti se imenuje do imenovanja
direktorja, vendar najdalj za dobo enega leta. Vršilec dolžnosti direktorja je dolžan izvesti vse postopke za
za etek delovanja zavoda najkasneje v roku šestih mesecev po sprejemu tega odloka in sklicati prvo
konstitutivno sejo sveta zavoda.
Vršilec dolžnosti opravi tudi vsa potrebna dejanja v zvezi s pripojitvijo Zavoda za turizem Gornja Radgona k
javnemu zavodu Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona.
32. len
Glede zadev, ki s tem odlokom niso posebej urejene, se neposredno uporabljajo dolo ila Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96).
33. len
Ob ina Gornja Radgona s tem odlokom pripaja Zavod za turizem Gornja Radgona, Partizanska 7, Gornja
Radgona (v nadaljevanju prevzeti zavod) k javnemu zavodu Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona,
Partizanska cesta 11, Gornja Radgona (prevzemni zavod).
34. len
Na prevzemni zavod se prenese vse premoženje, pravice, obveznosti in sredstva ter zaposleni prevzetega
zavoda. Premoženje in sredstva prevzetega zavoda so sestavni del sredstev, ki jih ob ina Gornja Radgona
zagotovi za za etek delovanja zavoda.
35. len
Prevzemni zavod vstopi v pravni promet namesto prevzetega zavoda z dnem vpisa v sodni register. S tem
dnem preneha veljati Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Gornja Radgona(Uradni list RS, štev. 24/2000,
67/2001 in 69/2002) in Odlok o dolo itvi lanarine za lokalno turisti no organizacijo – Zavod za turizem
Gornja Radgona(Uradni list RS, štev. 66/2000).
36. len
Ta odlok za ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu ob ine Gornja Radgona- lokalni asopis
»Prepih«.
Št.: 30005/1/2001/20
Gornja Radgona, …………

ŽUPAN
OB INE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
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O b r a z l o ž i t ev :
Ob inski svet Ob ine Gornja Radgona je na seji dne 29.5.2003 sprejel Odlok o ustanovitvi podjetniško
razvojne agencije PORA(-prva obravnava), ga sprejel in dal v obravnavo do 30.6.2003. Predlagatelju je
naložil, da upošteva pripombe Odbora za gospodarstvo , obrt in podjetništvo. Odgovori na vprašanja gospe
Bale, pa bodo pisno podani še pred drugo obravnavo.
Z odlokom v prvi obravnavi je bilo predvideno ustanoviteljstvo treh ob in in sicer Ob ine Gornja Radgona,
Ob ine Radenci in Ob ine Sveti Jurij. S strani ob ine Radenci in ob ine Sveti Jurij ni bil posredovan noben
sklep Ob inskega sveta, iz katerega bi izhajalo, da navedeni ob ini sprejemata citirani odlok.
Zaradi nujnosti potrebe po ustanovitvi in za etku delovanja zavoda je zato predlagatelj pripravil Odlok o
ustanovitvi podjetniško razvojne agencije –druga obravnava, v katerem je Ob ina Gornja Radgona edina
ustanoviteljica.
S predlogom Odloka o ustanovitvi podjetniško razvojne agencije – druga obravnava se koncept ustanovitve
in delovanja razvojne agencije ne spreminja. Višina financiranje se zaradi spremembe ne spreminja.
Predlagatelj je v celoti upošteval pripombi Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo in sicer:
•
•

»v 4. lenu odloka se rta skrajšano ime zavod: PORA Gornja Radgona, ker navedeno ime ne kaže
dejavnosti in ker polno ime ni dolgo;
v zadnjem odstavku 11. lena se naj vnese dolo ilo o omejitvi mandata, ki je lahko najve dvakrat
zaporedoma.«

Nadalje je predlagatelj ustrezno popravil oziroma spremenil besedilo posameznih lenov, ki so povezani s
spremembo v ustanoviteljstvu. Spremenjeni so bili naslednji leni:
V 2. lenu je rtana deveta alinea »medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljev in zavoda«, ker je
ob ina Gornja Radgona edina ustanoviteljica, navedena dolo ba ni potrebna.
V 3. lenu je rtano besedilo: »-Ob ina Radenci, Radgonska cesta 5, 9252 Radenci; -Ob ina Sveti Jurij ob
Š avnici, Ul. Bratka Kreftka 14, 9244 Sveti Jurij ob Š avnici. Soustanovitelji zavoda so lahko tudi druge
lokalne skupnosti in pravne osebe«.
V tretjem odstavku 11. lena je dolo eno, da število predstavnikom ustanoviteljice v svetu zavoda ostane
nespremenjeno, torej trije, s tem da jih imenuje Ob inski svet Ob ine Gornja Radgona.
V 16. lenu se število lanov strokovnega sveta zniža iz sedmih lanov na pet lanov in sicer tako, da se
zniža število predstavnikov iz ob inske uprave iz treh na dva in enako se število predstavnikov podjetnikov
zniža iz treh na dva. Predstavnika ob inske uprave sta iz ob ine Gornja Radgona, predstavnika podjetnikov
se imenujeta iz obmo ja ob ine Gornja Radgona.
V 19. lenu se rta 2. in 3. to ka, kjer sta bili navedeni enota Radenci in enota Sveti Jurij.Ime enote Gornja
Radgona se spremeni in glasi TIC Gornja Radgona, ki je v pogovornem jeziku že ustaljeno in poznano ime,
pomeni pa Turisti no informativni center.
V 21. lenu je navedeno, da sredstva za ustanovitev in za etek dela zavoda zagotovi Ob ina Gornja
Radgona. Vsa ostala vsebina, ki govori o Ob ini Radenci in Sveti Jurij ter pogodbi o medsebojnih pravicah,
obveznostih in odgovornostih ustanoviteljic do zavoda se rta.
Besedilo 28. lena se nadomesti z jasnejšim besedilom drugega odstavka 23. lena.
V 30. lenu se rta besedilo:«Posamezna ob ina lahko izstopi iz zavoda samo v primeru, da ima poravnane
vse obveznosti in pravice iz zavoda«, ker navedeno dolo ilo ni ve potrebno.
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V ustreznih lenih so redakcijski popravki iz množinske navedbe ustanoviteljic v edninsko obliko.
Predlagatelj je pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo v 14. lenu spremenil besedilo v skladu
Zakonom o javnih uslužbencih, ki dolo a, da se direktorja, ki ima status javnega uslužbenca, izbira z javnim
nate ajem in z mandatom 5 let.
V 15. in 11. lenu odloka je dodano besedilo, ki dolo a, da se pla a direktorja ter pla ilo za opravljanje nalog
predstavnikov ustanoviteljice v organih zavoda dolo i s posebnim aktom ustanoviteljice.
V 21. lenu je dodana beseda »vsa«, ker bi bilo sicer potrebno navesti sredstva, ki jih zagotavlja. Ker pa je
ob ina Gornja Radgona edina ustanoviteljica tako zagotovi vsa sredstva za ustanovitev in za etek dela
zavoda.
V 27. lenu je rtano besedilo »do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu s 23. lenom tega odloka«, ker
zadoš a dolo ilo, da ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda subsidiarno.
V 31. lenu je za prvim stavkom prvega odstavka dodano besedilo » v skladu s tem odlokom«, zaradi
navedbe osnove za izvedbe nalog, ki jih mora vršilec dolžnosti opraviti.
V 35. lenu je dodan stavek, ki jasno dolo a, da z dnem vpisa v sodni register Javnega zavoda Podjetniško
razvojna agencija Gornja Radgona, preneha veljati Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Gornja Radgona
in Odlok o dolo itvi lanarine za lokalno turisti no organizacijo.
V 36. lenu je upoštevana sprememba statuta, v katerem je dolo eno, da je uradno glasilo ob ine Gornja
Radgona lokalni asopis»Prepih«.
Ob inskemu svetu Ob ine Gornja Radgona predlagamo, da obravnava in sprejme Predlog Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona-Druga obravnava.

PREDLOG SKLEPA
Ob inski svet Ob ine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda

Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona -Druga obravnava.

G. Radgona, september 2003

OB INSKA UPRAVA
OB INE GORNJA RADGONA

ŽUPAN
OB INE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

60

10. TO KA DNEVNEGA REDA

OSNUTEK RAZVOJNEGA PROGRAMA
OB INE GORNJA RADGONA

za obdobje 2004 - 2008

oktober 2003
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PROJEKT:

OB INSKI RAZVOJNI PROGRAM,
NA RT RAZVOJNIH PROGRAMOV
(osnutek)

NARO NIK:

OB INA GORNJA RADGONA

IZVAJALEC:

EKONOMSKI INSITITUT MARIBOR d.o.o.
RAZLAGOVA ULICA 22, 2000 MARIBOR

SODELAVCI:

mag.VIDA PERKO, eim
ZLATKA ZASTAVNIKOVI , eim
VILJENKA GODINA, direktor eim
ANTON KAMPUŠ, župan ob ine
DANIJEL VRZEL, podžupan ob ine
DUŠAN ZAGORC, podžupan ob ine
DARINKA BODANEC, direktorica ob inske uprave
DARJA REMSKO, vodja oddelka ob ine
DRAGAN KUJUNDŽI , vodja oddelka ob ine
IGOR PIVEC, svetovalec I. ob ine
JANJA BRUMEN, svetovalec I. ob ine
JOŽE Š AVNI AR, strokovni sodelavec ob ine
PETER CVETKOVI , strokovni sodelavec ob ine
DANIJEL BORKO, strokovni sodelavec ob ine

JAVNE RAZPRAVE:
V sklopu priprave osnutka Ob inskega programa ob ine Gornja Radgona je bila vklju ena tudi širša
javnost. Organizirane so bile tri razvojne delavnice na katerih so udeleženci oblikovali vizijo
ob ine, pripravljali analizo priložnosti in ovir ter prednosti in slabosti ob ine, dajali predloge in
ideje za ob inske projekte. Delavnice so se odvijale 11. septembra 2003, 3. oktobra 2003 in 6.
oktobra 2003.
Prva delavnica v septembru je bila splošna in v njej so sodelovali gospod župan, direktorica
ob inske uprave, vodje oddelkov ob inske uprave in strokovni sodelavci.
Druga delavnica je bila tematsko namenjena razvoju gospodarstva in podjetništva. Na delavnico so
bili povabljeni predstavniki Obmo ne obrtne zbornice, vsa pomembnejša podjetja v ob ini, Zavod
za zaposlovanje in upravne enote, Kmetijska zadruga, Kmetijsko gozdarski zavod, RRA Mura,
predstavniki osnovnih šol, Ljudske univerze, zdravstvo, banke, itd.
Tretja delavnica je bila namenjena razvoju turizma, podeželja in kmetijstva. Povabljeni so bili
predstavniki Zavoda za turizem, TIC-a, razvojne organizacije, pomembnejše turisti ne kmetije,
gostiš a, vinoto i, Javni sklad za kulturno dejavnost, predstavniki krajevnih skupnosti, predstavniki
osnovnih šol, Ljudske univerze, Kmetijska zadruga, Kmetijsko gozdarski zavod, RRA Mura, banke,
idr.
AS IZVAJANJA:

JUNIJ – OKTOBER 2003
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0. UVOD
Po ustavi in zakonih Republike Slovenije ima ob ina pomembne funkcije in pristojnosti, ki se
nanašajo na interese prebivalstva. V izvirni pristojnosti so mnoge funkcije, ki so vitalnega pomena
za življenje in delo njenih prebivalcev in se lahko u inkoviteje obvladujejo na lokalnem nivoju.
Ena od podlag za delovanje ob ine je njeno premoženje, dohodki od premoženja pa so eden od
pomembnih virov za financiranje zadev lokalnega pomena. Ob ina mora po Zakonu o lokalni
samoupravi upravljati ob insko premoženje, ki je javno premoženje, s skrbnostjo dobrega
gospodarja.
Predpogoj za razvoj sleherne sredine, tako z vidika individualnega subjekta, kot z vidika razvoja in
vseh ostalih javnih subjektov je ureditev javne infrastrukture in drugih lokalnih javnih služb. Vse te
odlo itve morajo biti dolgoro no na rtovane in morajo upoštevati temeljna na ela upravljanja z
ob inskim premoženjem. Razvoj infrastrukture predstavlja po oceni EU enega od najbolj
multiplikativnih faktorjev hitrejšega razvoja – tako na podro ju gospodarstva, kot na podro ju
družbenega razvoja. Težnje pri izboljšanju standarda, na drugi strani pa omejeni javni viri,
zahtevajo jasno postavljene dolgoro ne cilje, strategijo in razvojno politiko ob ine.
V letu 1989 je bilo z zakonom ukinjeno planiranje za daljše asovno obdobje z izjemo prostorskih
planov. Zakon o javnih financah (Ur.list RS, št.79/99), ki je bil sprejet v oktobru leta 1999, ponovno
uvaja planiranje na daljši rok s tem, ko dolo a, da so sestavni del prora una za posamezno leto
finan ni na rti za dvoletno obdobje in na rti razvojnih programov za štiriletno obdobje. Ob ina je
dolžna pripraviti ve letne razvojne programe, saj morajo finan ni na rti neposrednih uporabnikov
in obrazložitve le-teh vsebovati cilje, strategije in programe usklajene s cilji, strategijo in programi
ob ine, opredeljenimi v dokumentih dolgoro nega razvoja ob ine. Pomembna kvaliteta, ki jo uvaja
Zakon o javnih financah, je prehod od planiranja stroškov k planiranju rezultatov, ki jih na rtuje
ob ina dose i z vlaganjem sredstev na posameznem prora unskem podro ju. Pogoj za planiranje
rezultatov pa so natan no opredeljeni cilji, ukrepi in strategija razvoja na posameznem podro ju
prora unske porabe, usklajena z dolgoro nimi cilji in strategijo ob ine.
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.list RS, št.60/99) in njegovi podzakonski
akti nalagajo ob inam pripravo regionalnega razvojnega programa kot temeljnega planskega
dokumenta za na rtovanje in izvajanje ukrepov regionalne strukturne politike na regionalni ravni in
je hkrati tudi podlaga za alokacijo državnih razvojnih spodbud za programe in projekte, ki so
usklajeni z državnimi in evropskimi razvojnimi prioritetami. Da bi se razvojni cilji in prioritete
ob ine im bolj upoštevale in uresni evale, je ob ina pripravila ob inski razvojni program, s
katerim je opredelila glavne cilje in smeri razvoja v prihodnosti.
Pri ujo dokument predstavlja dokument dolgoro nega razvoja ob ine Gornja Radgona s
poudarkom na uresni evanju ciljev in strategij iz zastavljenih štirih osnovnih prioritetnih podro ij
ob ine.

1. OCENA STANJA
V nadaljevanju so prikazani statisti ni in drugi podatki iz javno dostopnih virov, ki predstavljajo
osnovo za pregled sedanjega stanja oz. oceno doseženega.
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1.1. Pomurska regija – statisti ni podatki1
Ime Pomurje se prvi pojavlja leta 1859. Ozna uje podro je ob reki Muri (Prlekija in Prekmurje), ki
je dolga leta predstavljala mejo: Prlekija je pripadala avstrijskemu, Prekmurje pa madžarskem delu
Avstro-ogrske monarhije. Prekmurje je bilo priklju eno Sloveniji oz. SHS leta 1919.
Pomurje obsega 1.338 km2, kar je 6,6% površine Slovenije ter ima relativno dolgo mejo z Avstrijo,
Madžarsko in Hrvaško. Za regijo je zna ilna razdrobljenost na majhne ob ine, saj si 1.338 km2 deli
kar 26 ob in. Pomurje obsega obmo je štirih upravnih enot - Ljutomer, Lendava, Murska Sobota
in Gornja Radgona.
V regiji prevladuje ravninski svet, obstajajo pa tudi strnjena obmo ja hribovitega sveta. Medtem, ko
Slovenske gorice predstavljajo vinogradniško podro je, ima Gori ko idealne pogoje za sadjarstvo.
Ob ina Gornja Radgona spada v pomursko regijo, z delom v Srednjeslovenskih goricah pa se
navezuje tudi na štajerski del.
Tabela št.1: Statisti ni podatki Pomurske regije

POMURSKA REGIJA
2

Površina (km )
Prebivalstvo (30.6.2002)
Gostota poselitve (30.6.2002)
Indeks staranja 2 (30.6.2003)
Stopnja rasti prebivalstva v %
BDP na prebivalca, 1999, v
000 SIT
Bruto osnova za dohodnino na
preb., 2001, v SIT
Št. Aktivnega prebivalstva
Stopnja brezposelnosti v %
Stopnja zaposlenosti3 v %
Površina v OPRP1 (km2)
Prebivalstvo v OPRP1

Vrednost

V%
SLO=100

Indeks
ravni;
SLO=100

Rang

SLOVENIJA
Vrednost
20.273
1.995.718
98
96,4
5,5

1.338
123.776
93
104,2
-5,1

6,6
6,2
-

94,0
108,1

8
6
6
7
12

1.407

-

76,6

12

1.837

762.245

-

74,0

12

1.030.146

56.489
17,6
53,5
1.338
124.989

6,4

151,2
95,7
-

6
11
10
1-3
1-3

886.237
11,6
55,9
57,2
48,7

Vir: UMAR, Regionalni vidiki razvoja Slovenije, 7/2002

6,6
6,3

Opombe:
1
OPRP – obmo ja s posebnimi razvojnimi problemi po ZSRR (Ur.l. RS, 60/99)
2
Indeks staranja = stari 65 let in ve / stari od 0 do 14 let * 100
3
Stopnja zaposlenosti = delovno aktivno preb. / delovno sposobno preb. *100
Obmo je regije in demografska gibanja

V Pomurski regiji živi 6,2% prebivalstva Slovenije oz. približno 125.000 ljudi. Gostota poselitve je
malo pod slovenskim povpre jem in neenakomerna, v osrednjem delu regije je skoraj 10-krat višja
kot na severovzhodu. Po letu 1981 se je število prebivalstva najbolj zmanjšalo prav v Pomurju in to
kar za 5,1%. Med vsemi regijami v Sloveniji se je v Pomurju najob utneje zmanjšalo število mladih

1

UMAR, Regionalni vidiki razvoja Slovenije, 7/2002

65

do 14. leta. Glede na to ne presene a, da je indeks staranja v Pomurski regiji nadpovpre en in
presega slovensko povpre je za dobrih 8%.
Izobrazbena struktura

V letu 1998 je prebivalstvo v regiji po številu let šolanja (9,7 let šolanja, upoštevano prebivalstvo v
starosti od 16-65 let), še vedno zaostajalo za slovenskim povpre jem. Z leti se izobrazbena struktura
sicer izboljšuje, toda regija v teh in podobnih kriterijih primerjalno še vedno zaostaja za Slovenijo.
Po deležu študentov na 1.000 prebivalcev je v študijskem letu 1999/2000 Pomurska regija dosegala
le okoli 74% slovenskega povpre ja, kar je najnižji delež v Sloveniji, eprav je ta delež v obdobju
od 1991 do 1999 nadpovpre no hitro rasel. Stopnja vklju enosti prebivalstva v starosti od 20-24 let
v dodiplomski študij pa je še nižja (dosega le 71% slovenskega povpre ja), kar pomeni, da je
Pomurska regija po kazalcih izobraženosti prebivalstva še vedno na repu med slovenskimi
regijami.

Gospodarska struktura in gospodarska mo regije

Pomurska regija je v letu 1999 ustvarila 4,8% slovenske bruto dodane vrednosti. V strukturi le-te je
nadpovpre no zastopan primarni sektor (kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo), ki ustvari 11,5%
bruto dodane vrednosti Pomurske regije, kar je trikrat ve kot v povpre ju v Sloveniji. V strukturi
bruto dodane vrednosti je nadpovpre en še delež industrije, podpovpre en pa delež storitev (zlasti
storitev finan nega posredništva, storitev, povezanih z nepremi ninami, najemom in drugih
poslovnih storitev), ki sicer pripeva najve k ustvarjeni bruto dodani vrednosti v regiji.
Slika št.1: Bruto dodana vrednost po sektorjih v Pomurski regiji, leto 1999

Kmetijstvo
11,5%

Storitve
48,6%

Industrija
33,1%
Gradbeništvo
6,8%

Po višini bruto doma ega proizvoda na prebivalca v letu 1999 je Pomurska regija na zadnjem
mestu med slovenskimi statisti nimi regijami, in sicer 23% pod slovenskim povpre jem, kar po
oceni pomeni 52% povpre ja lanic EU. Pomurska regija je na repu slovenskih statisti nih regij
tudi po ekonomski mo i prebivalstva, merjeni z višino bruto osnove za dohodnino na
prebivalca, saj je v letu 2001 dosegla le 74% povpre ja Slovenije.
Poslovanje gospodarskih družb

V letu 2001 so v Pomurju oddale zaklju ne ra une 1.004 gospodarske družbe, kar je toliko kot leto
poprej. V gospodarskih družbah je bilo zaposlenih 20.692 delavcev. V regiji še vedno prevladujejo
velika podjetja in delovno intenzivne dejavnosti, saj število zaposlenih na podjetje (21) dale
presega slovensko povpre je (12). Pri tem izstopa zlasti tekstilna industrija, ki je po podatkih iz
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leta 2001 še vedno zaposlovala 27% vseh zaposlenih v regiji. Število zaposlenih v tekstilni
industriji se postopoma zmanjšuje, v reševanje te panoge pa se vklju uje tudi država.
Za regijo je zelo pomembna dejavnost kmetijstvo, ki zaposluje 6% vseh zaposlenih. 7,3%
gospodarskih družb z 8% zaposlenih deluje tudi v gradbeništvu. Gospodarske družbe v storitvenih
dejavnostih pa zaposlujejo 27,5% vseh zaposlenih v gospodarskih družbah regije.
Gospodarske družbe regije so v letu 2001 poslovale z neto isto izgubo. Negativno so poslovale
samo gospodarske družbe v industriji (tekstilna industrija in industrija naftnih derivatov), še leto
poprej tudi v kmetijstvu in storitvah. Tudi drugi indikatorji uspešnosti gospodarstva regije so
ve inoma podpovpre ni. Bruto dodane vrednost na zaposlenega je podpovpre na in dosega 69,2%
povpre ja Slovenije. Regija je podpovpre na tudi po višini istega dobi ka poslovnega leta na
zaposlenega. V letu 2001 je regija sicer nekoliko zmanjšala zaostajanje za slovenskim povpre jem,
vendar še vedno dosega le 53% slovenskega povpre ja. Regija je tudi podpovpre no izvozno
naravnana, saj s prodajo na tujih trgih ustvari okoli 20% vseh prihodkov, kar je manj kot
gospodarske družbe v Sloveniji v povpre ju. Pla e na zaposlenega v regiji so za skoraj petino pod
slovenskim povpre jem, kar Pomursko regijo uvrš a na zadnje mesto po tem kazalcu. Svetlo to ko
v gospodarstvu predstavlja zdraviliški turizem. Ta dejavnost, v povezavi z razvojem turizma na
ostalih podro jih, je v porastu in tudi obeti v prihodnje so zelo dobri.
Brezposelnost

Stopnja registrirane brezposelnosti je v Pomurju že vrsto let nad slovenskim povpre jem. V
prvem polletju leta 2002 je znašala 17,6% in je za 6 odstotnih to k presegla registrirano stopnjo
brezposelnosti v Sloveniji (višjo stopnjo registrirane brezposelnosti je imela le Podravska regija).
Stopnja zaposlenosti je nasprotno s 53,5% med najnižjimi v Sloveniji. Delež dolgotrajno
brezposelnih je podpovpre en in znaša 54,4%. Delež mladih med brezposelnimi je med
najvišjimi v Sloveniji (26%), presega ga edino Zasavska regija. V pomurskih upravnih enotah je
bila povpre na stopnja registrirane brezposelnosti v letu 2002 naslednja: Gornja Radgona 19,1%,
Lendava 19,2%, Ljutomer 15,3% in Murska Sobota 17,1%. Sicer pa se delež mladih brezposelnih
tudi v Pomurju zmanjšuje. Tako kot v drugih regijah tudi Pomurska regija precej izstopa po deležu
iskalcev prve zaposlitve med brezposelnimi, ki je tu najvišji (25,9%). Za regijo je zna ilna zelo
slaba izobrazbena struktura brezposelnih, saj je okoli 55% brezposelnih brez strokovne izobrazbe.
Po drugi strani pa so možnosti za zaposlitev visoko izobraženih kadrov v regiji razmeroma majhne.
Kljub težavam v gospodarstvu se zmanjšuje delež iskalcev zaposlitve zaradi ste aja, ki pa jih je še
vedno ve kot v povpre ju Slovenije.
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Slika št.2:

Gibanje stopnje registrirane brezposelnosti v Pomurju, 2001 in 2002
GIBANJE STOPNJE REGISTRIRANE BREZPOSELNOSTI

18,5
18
17,5
17

2001

16,5

2002

16
15,5
15
14,5
jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

Vir: ZRSZ, Letno poro ilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, 2002

Sintezna ocena razvojnih možnosti regije

V celoti gledano spada Pomurska regija med najmanj razvite statisti ne regije in je po Zakonu o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v celoti opredeljena kot obmo je s posebnimi
razvojnimi problemi. To je torej obmo je, kamor naj bi prednostno usmerjali sredstva za
spodbujanje skladnega regionalnega razvoja.
Ocena razvojnih možnosti regije kaže, da je kljub slabši razvitosti gospodarstva prednost regije
predvsem v neobremenjenosti s staro industrijsko strukturo. Poleg tega ima regija ugodne naravne
danosti za razvoj neindustrijskih dejavnosti, še posebej kmetijstva, turizma (termalna voda),
trgovine in prometa (obmejna lega), opozarja pa, da je najve ja razvojna ovira slaba izobrazbena
struktura prebivalstva.
1.2

Predstavitev ob ine Gornja Radgona2

Ob ina Gornja Radgona leži v severovzhodni Sloveniji. Pripadajo ji Apaško polje in del Murskega
polja ob reki Muri, Š avniška dolina in vinorodne Radgonske gorice. Je obmejna ob ina, saj vzdolž
reke Mure, v dolžini 22 km meji na sosednjo Avstrijo. V Sloveniji pa so njene sosede ob ine
Radenci, Sv. Jurij ob Š avnici, Cerkvenjak, Lenart, Benedikt, Sv. Ana in Šentilj.
Ob ina Gornja Radgona ima 12.310 prebivalcev (moški 6.015, ženske 6.295), 4.696 stanovanj,
3.844 hišnih številk in 4.313 gospodinjstev (s povpre nim število lanov gospodinjstva 2,9).
V ob ini Gornja Radgona je bilo leta 2002 registriranih 723 gospodarskih subjektov. Zaposlenih v
ob ini je 4.523 ljudi, brezposelnih pa 1.135 ljudi.
Slika št.3:

2

Ob ina Gornja Radgona

www.gor-radgona.si
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Obmo je ob ine je urejena kmetijska pokrajina, saj je od 128 km2 ozemlja kar 86 km2 obdelanih
kmetijskih površin in 32 km2 gozdov, ki pokrivajo severna pobo ja gri evnate pokrajine. Obdelane
površine so v ravnem svetu ob Muri in dolini reke Š avnice ter na gri evju v Slovenskih goricah. Po
najlepših pobo jih in slemenih teh goric so zasajeni vinogradi, ki vinorodni pokrajini nad Gornjo
Radgono dajejo še posebej lep videz.
Slika št.4:

Ob ina Gornja Radgona

Ob ina Gornja Radgona se nahaja na sti iš u pomembnih prometnih poti. Dolžina vseh cest v
ob ini znaša 355,47 km, od tega je lokalnih cest 92,796 km, javnih poti 250,634 km in ulic 12,04
km. Dolžina kanalizacije je 16.387 m, dolžina vodovodov pa 77.261 m.
Sedež ob ine je v Gornji Radgoni, kjer je tudi sedež Upravne enote Gornja Radgona za ob ine
Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Š avnici. V ob ini Gornja Radgona deluje 8 javnih
zavodov, od tega 4 na podro ju šolstva, 1 na podro ju predšolske vzgoje, po 1 pa na podro ju
zdravstva, kulture in turizma.
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Na obmo ju ob ine Gornja Radgona je ustanovljenih 7 krajevnih skupnosti z 51 naselji:
KS Apa e z 9 naselji: Apa e, rnci, Lešane, Lutverci, Mahovci, Nasova, Plitvica, Segovci in
Žepovci;
KS rešnjevci-Zbigovci z 6 naselji: rešnjevci, Orehovci, Orehovski Vrh, Police, Ptujska
cesta in Zbigovci;
KS Sp. Ivanjci z 5 naselji: Ivanjski Vrh, O eslavci, Sp. Ivanjci, Stavešinci in Stavešinski Vrh;
KS Negova z 8 naselji: Gornji Ivanjci, Ivanjševci ob Š avnici, Ivanjševski Vrh, Kunova,
Lokavci, Negova, Radvenci in Rodmošci;
KS Gornja Radgona z 5 naselji: Gornja Radgona, Hercegovš ak, Mele, Nori ki Vrh in
Podgrad;
KS Stogovci z 12 naselji: Drobtinci, Grabe, Janhova, Novi Vrh, Podgorje, Pogled, Sp. Konjiš e,
Stogovci, Vratji Vrh, Vratja Vas, Zg. Konjiš e in Žiberci;
KS Sp. Š avnica z 6 naselji: Aženski Vrh, Lastomerci, Lomanoše, Plitvi ki Vrh, Sp. Š avnica
in Zagajski Vrh.
Mesto Gornja Radgona je ob insko upravno središ e, ob tem pa se Negova in Apa e razvijata
v dva krajevna centra.
Slika št.5:

Gornja Radgona iz leta 1681

V mestu Gornja Radgona deluje Turisti no informativna pisarna, ki skrbi za promocijo in
potrebne informacije. Ustanovljen je Zavod za turizem, ki usklajuje turisti no ponudbo in
skrbi za trženje ponudbe, deluje pa po že uveljavljenem sloganu "Gornja Radgona obmejno
mesto, mesto sejmov in Zlate Radgonske penine". Gornja Radgona je po Sloveniji in v svetu
zelo poznana po vinu in predvsem po Zlati Radgonski penini (ki obeležuje 150 let klasi ne
proizvodnje in polnitve), poznajo jo tudi številni razstavljavci in obiskovalci sejmov (letos že
41. Mednarodni kmetijsko živilski sejem). Gornja Radgona se je zaradi obmejne lege vse bolj
uveljavlja tudi mednarodno. To se odraža v ezmejnem sodelovanju na razli nih podro jih,
tudi na kulturnem (prireditev »Meja na reki«).

70

1.3

Analiza stanja in razvojnih trendov3

Povzema stanje v regiji in ob ini v okviru petih glavnih podro ij:

a)
b)
c)
d)
e)

gospodarstvo
kmetijstvo in razvoj podeželja
turizem ter varstvo naravne in kulturne dediš ine
okolje in prostor
loveški viri in socialno okolje

a) Gospodarstvo
Gospodarstvo ob ine Gornja Radgona je po letu 1990 prizadela splošna gospodarska kriza,
posledice pa so bile ob utnejše tudi zaradi pomena najmo nejših nosilcev gospodarskega razvoja v
preteklosti. Veliko gospodarskih potencialov je slonelo na Elradu, Avtoradgoni, Kmetijstvu rnci,
Lina Apa e, ipd., tako da so s propadom teh velikih sistemov izgubili delo in zaposlitev številni
ljudje iz širšega obmo ja. Posledice gospodarske krize so ve plastne, najbolj se odražajo v veliki
brezposelnosti, ki v Gornji Radgoni presega državno povpre je.
Obrt in podjetništvo sodoživljata usodo gospodarske krize, ki se odraža zlasti na podro ju finan ne
nediscipline, nizke kupne mo i, prevelikih obremenitev pla delavcev in visokih obresti.
V nadaljevanju predstavljamo izbrane statisti ne in druge uradne podatke, ki ponazarjajo obstoje e
stanje in razvojne trende v zadnjih letih. Za boljšo primerjavo so podatki, kjer je bilo mogo e,
prikazani za nekaj let in v primerjavi z regijo oz. celotno Slovenijo.
V spodnji tabeli so predstavljeni poslovni subjekti v ob ini Gornja Radgona po dejavnosti in po
letih, od leta 1999 do leta 2001. Iz podatkov je mogo e ugotoviti rahlo zmanjšanje števila poslovnih
subjektov, kar je zna ilno tudi za regijo in Slovenijo kot celoto. V splošnem pa ostaja število
poslovnih subjektov v ob ini Gornja Radgona stabilno in skoraj nespremenjeno.

Tabela št.2: Poslovni subjekti po dejavnosti (SKD), primerjava

SKD
Skupaj Slovenija

2001
141.559
6.696
723
14
1
1
96
1
65
150
56

Skupaj Pomurska regija
Skupaj ob ina Gornja Radgona
- A kmetijstvo, lov, gozdarstvo
- B ribištvo
- C rudarstvo
- D predelovalne dejavnosti
- E oskrba z elektriko, plinom, vodo
- F gradbeništvo
- G trgovina, popravila motornih vozil
- H gostinstvo
3

http://www.gor-radgona.si/
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2000
140.630
6.645
736
15
1
1
97
1
64
152
57

1999
145.602
6.819
756
14
1
1
99
1
63
185
54

- I promet, skladiš enje, zveze
- J finan no posredništvo
- K nepremi nine, najem, poslovne storitve
- L javna uprava, obramba, social.zavarov.
- M izobraževanje
- N zdravstvo, socialno varstvo
- O druge javne skupne in osebne storitve

59
2
74
30
11
17
146

59
1
78
31
11
20
148

60
1
76
31
12
18
140

Vir: SURS, Statisti ni letopis, leto 2002, 2001, 2000

V tabeli so prikazane zaposlene osebe v ob ini Gornja Radgona po stopnji izobrazbe, primerjalno
po letih. Ugotoviti je mogo e, da se pri dokaj stabilnem številu zaposlenih, stopnja strokovne
izobrazbe z leti izboljšuje oz. dviguje.
Tabela št.3: Zaposlene osebe v podjetjih in drugih organizacijah v Gornji Radgoni
Sku
paj

1999
M
Ž
2000
M
Ž
2001
M
Ž
2002
M
Ž

3094
1611
1483
3193
1638
1555
3226
1660
1566
3245
1677
1568

Dokto
r

3
2
1
4
3
1
5
4
1
6
5
1

Visoka
Magis
ter

6
4
2
11
7
4
9
5
4
7
3
4

Ostal
o

155
73
82
185
88
97
210
103
107
256
121
135

Stopnja strokovne izobrazbe
Sredn Nižja
VKV
KV
ja
Višja

238
89
149
235
86
149
226
87
139
211
82
129

828
362
466
859
367
492
873
370
503
869
368
501

Vir: SURS, Statisti ni register delovno aktivnega prebivalstva, 2003

41
7
34
41
7
34
37
8
29
35
8
27

34 949
27 566
7 383
29 981
23 586
6 395
23 996
18 597
5 399
24 1025
19 630
5 395

PKV

183
76
107
175
70
105
164
64
100
157
59
98

NKV

Nezna
no

641
392
249
657
388
269
670
394
276
643
373
270

16
13
3
16
13
3
13
10
3
12
9
3

Iz tabele s podatki o povpre nih bruto in neto pla ah je razvidno, da ob ina Gornja Radgona s
pla ami v povpre ju zaostaja tako za regijo kot za celotno Slovenijo. Še v letih 1999 in 2000 so
bile povpre ne pla e v ob ini Gornja Radgona višje od povpre ja v regiji.
Tabela št.4: Povpre ne mese ne bruto in neto pla e, primerjava

Podro je

Slovenija
Pomurska regija
Ob ina Gornja Radgona

Leto 2001

Povpre na mese
Bruto
214.561
182.009
175.835

na pla a
Neto
134.458
117.744
113.902

Delovno aktivno
prebivalstvo
779.041
45.080
4.864

Leto 2000

Podro je

Povpre na mese na pla a
Bruto
Neto
72

Delovno aktivno
prebivalstvo

Slovenija
Pomurska regija
Ob ina Gornja Radgona

191.669
162.807
163.185

120.689
105.532
105.842

768.172
45.121
4.823

Leto 1999

Podro je

Slovenija
Pomurska regija
Ob ina Gornja Radgona

Vir: SURS, Statisti ni letopis, leto 2002, 2001, 2000

Povpre na mese na pla a
Bruto
Neto
173.245
109.279
147.785
95.955
151.885
98.236

Delovno aktivno
prebivalstvo
758.474
45.206
4.657

V nadaljevanju so v najprej prikazani podatki za gospodarske družbe v ob ini in nato
podatki za samostojne podjetnike posameznike. Podatke o gospodarskih družbah zbira in z njimi
razpolaga AJPES, enota v Murski Soboti. Podatke o samostojnih podjetnikih posameznikih zbira in
obdeluje DURS, enota v Murski Soboti.
Iz podatkov v spodnji tabeli je razvidno, da ostaja število gospodarskih družb v ob ini Gornja
Radgona skoraj nespremenjeno. Z vidika razvoja ob ine je zlasti zaskrbljujo e stanje majhnih
podjetij (90%), ki se ne razvijajo oz. ne prehajajo v rasto a srednja podjetja.
Tabela št.5:

Število gospodarskih družb v ob ini Gornja Radgona

VELIKOST
Majhno podjetje
Srednje podjetje
Veliko podjetje
SKUPAJ

1999

131
7
5
143

2000

Vir: AJPES, Izpostava Murska Sobota, 2003

133
6
5
144

2001

126
11
10
147

2002

131
5
8
144

V naslednjih štirih tabelah so prikazani razli ni statisti ni podatki za gospodarske družbe in njihovo
poslovanje. Skupno zna ilnost je, da ni zaznati nekih bistvenih kakovostnih premikov, le isti
prihodek od prodaje se je v letih 2001 in 2002 nekoliko pove al.
Tabela št.6: Podatki o poslovanju gospodarskih družb ob ine Gornja Radgona
PODATKI
Število zaposlen.
isti prih.od prod.
(v mio SIT)
Neto isti poslovni
izid (v mio SIT)

1999
1.899
23.643

2000
2.065
29.012

2001
2.171
32.646

2002
2.080
32.939

489

647

440

369

Vir: AJPES, Izpostava Murska Sobota, 2003

Tabela št.7: Razvrstitev gospodarskih družb v ob ini Gornja Radgona po dejavnosti
A-kmet.,lov,goz.
D-predelovalne
F-gradbeništvo

1999
5
26
9

2000
7
22
10
73

2001
7
24
12

2002
8
28
11

G-trgovina
H-gostinstvo
I-promet, sklad.
J-fin.posredniš.
K-nepremi nine
M-izobraževanje
N-zdravstvo
Skupaj

59
7
10
23
2
2
143

Vir: AJPES, Izpostava Murska Sobota, 2003

56
8
11
24
2
4
144

55
7
11
1
24
2
4
147

48
6
10
1
26
2
4
144

Tabela št.8: Razvrstitev gospodarskih družb v ob ini Gornja Radgona
po številu zaposlenih
A-kmet.,lov,goz.
D-predelovalne
F-gradbeništvo
G-trgovina
H-gostinstvo
I-promet, sklad.
J-fin.posredniš.
K-nepremi nine
M-izobraževanje
N-zdravstvo
Skupaj

1999
208
1.137
237
166
16
67
60
5
3
3.898

Vir: AJPES, Izpostava Murska Sobota, 2003

2000
218
1.157
257
216
20
66
54
6
71
4.065

2001
236
1.249
284
185
15
65
1
56
5
75
4.172

2002
269
1.275
281
146
13
25
0
55
6
10
4.082

Tabela št.9: Razvrstitev gospodarskih družb v ob ini Gornja Radgona
po istem prihodku od prodaje v mio SIT
A-kmet.,lov,goz.
D-predelovalne
F-gradbeništvo
G-trgovina
H-gostinstvo
I-promet, sklad.
J-fin.posredniš.
K-nepremi nine
M-izobraževanje
N-zdravstvo
Skupaj

1999
2.413
12.555
3.032
3.836
124
720
878
28
57
25.642

Vir: AJPES, Izpostava Murska Sobota, 2003

2000
2.747
13.609
4.055
5.851
167
887
899
34
563
31.012

2001
2.858
16.160
5.294
5.508
125
769
3
821
36
1.073
34.647

2002
5.797
17.607
5.038
2.789
80
560
2
820
37
207
34.941

Na tem mestu so prikazani že omenjeni podatki za samostojne podjetnike posameznike, ki delujejo
v ob ini Gornja Radgona. Iz tabele je razvidno, da ostaja tudi tu stanje stabilno. Zaskrbljujo
podatek je le, da se je v zadnjih letih stalno ve ala izguba iz poslovanja.
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Tabela št.10: Podatki o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov
OPIS
Število zavezancev
Število zaposlenih pri samozap.*
Skupni prihodek v SIT
Dobi ek v SIT
Izguba v SIT

2000
561
747
6.821.471.529
639.679.626
59.250.120

2001
565
*
7.445.720.839
616.129.177
66.885.704

2002
564
*
7.434.820.333
621.506.472
88.478.975

Vir: DURS, Dav ni urad Murska Sobota, 2003, (* za leto 2001 in 2002 DURS ne more posredovati podatka zaradi
sprememb v ra unalniškem programu - reorganizacija DU)

Na osnovi zgoraj predstavljenih podatkov lahko za podro je gospodarstva zaklju imo, da
primerjalno po letih, ni zaznati nekih ve jih pozitivnih premikov. Stanje je sicer stabilno, toda
potrebne so razvojne vzpodbude, saj sicer ne bo mogo e nadoknaditi zaostanka ob ine / regije za
celotno ostalo Slovenijo in razvitim svetom.
b) Kmetijstvo in razvoj podeželja
Kmetijska proizvodnja s predelovalno industrijo je najpomembnejša panoga v ob ini. V ospredju je
pridelava klasi nih poljš in (pšenica, koruza, silažna koruza, je men, krompir, sladkorna pesa,
ipd.), tudi živinoreja postaja v zadnjem asu vse pomembnejša kmetijska gospodarska panoga. MIR
– Mesna industrija Radgona kot kon ni proizvajalec, ki slovi po kvalitetnih mesnih in suhomesnih
izdelkih. Vinogradništvo je panoga po kateri je Gornja Radgona poleg sejmov najbolj prepoznavna
in slovi po izredni kvalitetni kleti podjetja Radgonske gorice d.d. z vrhunskimi vini in predvsem
Radgonsko penino.
V ob ini so nosilci predelovalne proizvodnje Radgonske gorice, MIR Radgona, TMK rnci,
Praši erejska farma Podgrad, Kmetijstvo rnci, Pekarne in kot kmetijsko trgovska
organizacija KZ Radgona. Nosilec sejemske dejavnosti je Pomurski sejem d.d. Gornja
Radgona z ve kot 40-letno tradicijo organizacije Mednarodnega kmetijsko živilskega sejma.
V nadaljevanju so predstavljeni izbrani statisti ni podatki za podro je kmetijstva v ob ini Gornja
Radgona. Ve ina je pridobljenih iz Popisa kmetijskih gospodarstev, leto 2000. Nekaj podatkov je
tudi iz Statisti nega letopisa in iz Upravne enote Gornja Radgona.

Tabela št.11: Gospodinjstva po številu lanov v ob ini Gornja Radgona

Skupaj
S kme kim
gospodarstvom
Brez kme kega
gospodarstva

Sku
paj
3869

1
537

2
684

3
847

Število lanov gospodinjstva
4
5
6
7
1000 419
230
82

1920

199

364

363

394

283

183

1949

338

320

484

606

136

47

8
35

9
24

10
11

73

32

21

8

9

3

3

3

Vir: SURS, leto 2003, (* podatki so iz popisa 1991, ker se ob popisu 2002 niso zbirali)

V nadaljevanju so predstavljene družinske kmetije (primerjalno Slovenija, Pomurje, ob ina Gornja
Radgona) po tipu kmetovanja, po rabi kmetijskih zemljiš , po rabi njiv, po površini poljš in in po
vinogradih.
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Tabela št.12: Družinske kmetije po tipu kmetovanja

Slovenija
Pomurje
Gornja Ra.

Tip kmetovanja

Skupaj

Poljedel
stvo

Vrtnars
tvo

Trajni
nasadi

Pašna
živina

86.467

3.819

438

9.920

22.284

11.781
963

1.471
85

40
5

885
102

490
53

Vir: SURS, Popis kmetijskih gospodarstev, leto 2000

Praši i,
perutni
na

Mešane
rastline

Mešana
živina

Nerazv
rš eno

24.369

Mešano
rastline
-živina

2.028

10.975

13.598

36

723
75

2.559
153

3.019
288

2.593
202

1
0

Iz tabel o rabi kmetijskih zemljiš (v nadaljevanju) je mogo e ugotoviti, da ob ina Gornja Radgona
bistveno ne odstopa od povpre ja, ve je razlike so vidne samo pri površinah vinogradov, ki jih je v
ob ini Gornja Radgona veliko ve kot drugod oz. v ve ini drugih ob in Pomurja.
Tabela št.13: Družinske kmetije po rabi kmetijskih zemljiš (1.del)
Vsa zemljiš a

Družin.kme

Vsa kmet.zemljiš a

Njive in vrtovi

Družin.kme

Površina ha

Družin.kme

Površina ha

11.782
76.807
11.780
Pomurje
962
6.567
962
Gornja Radgona
Vir: SURS, Popis kmetijskih gospodarstev, leto 2000

57.622
5.067

11.430
923

43.001
3.504

86.334

Slovenija

Površina ha

918.908

86.320

456.214

80.799

150.178

Tabela št.14: Družinske kmetije po rabi kmetijskih zemljiš (2.del)
Kme ki sadovnjaki

Intenzivni sadovnj.

Družin.kme

Površina ha

Družin.kme

61.132

7.813

4.956

8.928
439

1.538
124

409
9

Vinogradi

Travniki, pašniki

Površina ha

Družin.kme

Površina ha

Družin.kme

Površina ha

236
6

5.933
450

1.315
211

8.028
720

11.530
1.220

3.607

35.107

13.786

74.183

280.829

Vir: SURS, Popis kmetijskih gospodarstev, leto 2000

Vrste kultur na njivah so predstavljene v naslednjih štirih tabelah.
Tabela št.15: Družinske kmetije po rabi njiv (1.del)
Njive in vrtovi

Slovenija

Pomurje
Gornja Radgona

Žita za prid.zrnja

krompir

Družin.kme

Površina ha

Družin.kme

Površina ha

Družin.kme

Površina ha

11.430
923

43.001
3.504

10.841
879

31.626
2.898

6.714
334

1.032
37

80.799

150.178

Vir: SURS, Popis kmetijskih gospodarstev, leto 2000

55.874

Tabela št.16: Družinske kmetije po rabi njiv (2.del)

76

85.852

58.353

8.799

Industrij.rastline

zelenjava

Površina ha

Družin.kme

Površina ha

Družin.kme

Površina ha

7.415
406

5.365
250

4.752
207

4.415
288

6.386
355

321
21

12.696

Slovenija

Krmne rastline

Družin.kme

Pomurje
Gornja Radgona

10.029

Vir: SURS, Popis kmetijskih gospodarstev, leto 2000

39.380

41.035

54.882

2.876

Tabela št.17: Družinske kmetije po površini poljš in (1.del)
Pšenica

Koruza za zrnje

Površina ha

Družin.kme

Površina ha

Družin.kme

Površina ha

9.155
656

13.805
1.109

5.441
319

3.447
244

9.701
817

12.691
1.514

30.814

Slovenija

Je men

Družin.kme

Pomurje
Gornja Radgona

28.691

Vir: SURS, Popis kmetijskih gospodarstev, leto 2000

21.316

11.293

44.784

41.945

Tabela št.18: Družinske kmetije po površini poljš in (2.del)
Krompir

Družin.kme

58.353
6.714
334

Površina ha

8.799
1.032
37

Bu e za olje

Družin.kme

10.190
6.241
359

Sladkorna pesa

Površina ha

2.144
1.400
92

Družin.kme

3.744
2.369
75

Površina ha

6.509
3.921
156

Silažna koruza

Družin.kme

16.554
2.452
119

Površina ha

24.892
3.252
223

Vir: SURS, Popis kmetijskih gospodarstev, leto 2000

Ker je vinogradništvo v ob ini Gornja Radgona zelo pomembno, sledi še nekaj podatkov o vrstah
vinskih sort.
Tabela št.19: Družinske kmetije po vinogradih

Slovenija

Pomurje
Gornja Radgona

skupaj
Druž.
Vseh sort
kmet.
35.107 45.299.284
5.933
450

5.086.167
664.570

Vir: SURS, Popis kmetijskih gospodarstev, leto 2000

Bele vinske sorte
Druž.
Vseh sort
kmet.
25.881 31.073.258
3.843
321

Rde e vinske sorte
Druž.
Vseh sort
Kmet.
13.810 10.293.719

4.343.048
635.885

183
11

42.983
6.070

Tudi živinoreja v ob ini Gornja Radgona ni zanemarljiva dejavnost. Že sama regija Pomurje
nekoliko izstopa po ve jem številu krav molznic in praši ev. Delež praši ev v ob ini Gornja
Radgona v primerjavi z regijo je prav tako nekoliko ve ji (praši ja farma).
Tabela št.20: Družinske kmetije po številu GVŽ

Glav vel.živine
GVŽ

Družinsk
e kmetije

Slovenija

77.189

442.787

Govedo
GVŽ

Družinsk
e kmetije

56.070

77

484.511

Krave molznice
GVŽ

Družinsk
e kmetije

28.574

136.840

Praši i
GVŽ

Družinsk
e kmetije

44.606

390.155

Pomurje
Gornja Radgona

10.543
51.194
5.164
852
5.104
503
Vir: SURS, Popis kmetijskih gospodarstev, leto 2000

45.423
4.281

4.303
353

17.636
1.578

9.542
776

145.020
16.323

Za celovitejšo obravnavo problematike družinskih kmetij je potrebno poznati tudi podatke o
gospodarjih na kmetijah, njihovi izobrazbi in njihovi starosti. Podatki so predstavljeni v
naslednjih dveh tabelah.
Zaskrbljujo e je, da ima zelo nizko stopnjo izobrazbe kar 64% gospodarjev (brez izobrazbe in
osnovna šola). Dodaten problem je tudi starost gospodarjev, kar 52% gospodarjev je starih ve kot
55 let in 27% ve kot 64 let. Mladih gospodarjev (do 35 let) je samo 5%.
Tabela št.21: Družinske kmetije po šolski izobrazbi gospodarjev

Skupaj
Slovenija

Pomurje
Gor.Radg.

86.336

Brez
izobrazbe
9.717

Osnovna
šola
40.698

Poklicna
izobrazba
22.448

11.783
962

510
77

6.878
535

2.772
220

Vir: SURS, Popis kmetijskih gospodarstev, leto 2000

Srednja
Višja,
šola
visoka, ve
10.596
2.781
1.287
104

329
25

Tabela št.22: Gospodarji na družinskih kmetijah po starostnih skupinah gospodarjev

Slovenija
Pomurje
Gornja Radgona

Gospodarji na družinskih kmetijah po starostnih skupinah
Skupaj
Pod 35
35-44
45-54
55-64
Nad 64
86.336
4.487
13.222
19.979
20.942
27.706
11.783
539
1.753
3.014
2.894
3.583
51
162
247
239
263
962

Vir: SURS, Popis kmetijskih gospodarstev, leto 2000

Podatki o registriranih dopolnilnih dejavnostih na kmetijah so posredovani od Upravne enote
ob ine Gornja Radgona, z njimi pa razpolagajo tudi v kmetijsko svetovalni službi. Podatki so
prikazani v spodnji tabeli.
Tabela št.23: Registrirane dopolnilne dejavnosti, stanje oktobra 2003

USMERITEV
Izletniška kmetija (kme ki turizem)
Vinoto
Storitve s kmetijsko mehanizacijo
Vrtnarstvo
Drugo izobraževanje po kmetijah
Dejavnosti povezane s tradicionalnimi znanji na kmetijah
Izdelovanje okrasnih in dekorativnih predmetov
Skupaj – dopolnilne dejavnosti na kmetijah

Vir: Upravna enota Gornja Radgona, 2003

ŠTEVILO
4
3
4
2
1
1
1
16

Iz tabele je razvidno, da je bilo s strani UE Gornja Radgona na obmo ju Ob ine Gornja Radgona
do sedaj izdanih 16 dovoljenj za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
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Gospodarsko krizo in zaostrene pogoje poslovanja je utiti tudi na podro ju kmetijstva in se
odražajo v vse slabših socialnih razmerah na razdrobljenih kmetijah in v mešanih gospodinjstvih.
Možnosti razvoja so v preusmeritvi v pridelavo, rejo ter predelavo drugih netradicionalnih a tržno
zanimivih produktov ter razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah oziroma podeželju.
Iz predstavljenih podatkov za ob ino Gornja Radgona lahko za podro je kmetijstva ugotovimo, da
je stanje na tem podro ju podobno, kot v drugih ob inah oz. regijah po Sloveniji. Edina razlika je
ta, da je primarni sektor v ob ini Gornja Radgona v gospodarski strukturi nadpovpre no zastopan.
Kljub temu za življenje in delu manj atraktiven podeželski prostor še vedno zaostaja v razvoju.
Dodatno se pojavljajo problemi razdrobljenosti, dep
c) Turizem ter varstvo naravne in kulturne dediš ine
Ob ina Gornja Radgona ima zelo dobre pogoje za razvoj turizma, kar izhaja iz osnovnih naravnih,
kulturnih in ustvarjalnih danosti. Možnosti razvoja turizma še ne pomenijo veliko, e jih ne
oblikujemo, usklajujemo, promoviramo in predvsem u inkovito prodamo kot originalni turisti ni
produkt.
Ob ina Gornja Radgona dejavnost turizma podpira, saj se zaveda, da so prav na tem podro ju
velike razvojne možnosti in rezerve. Prihodnost v turizmu je v celoviti ponudbi, v kateri bodo
prihajale do izraza predvsem nekatere komplementarne prednosti. Gre za ve smeri in oblik, pri
emer je poudarek na bogati naravni in kulturni dediš ini, dopolnjeni s ponudbo vrhunskih vin
(razvoj vinoto ev), doma ih jedi (turisti ne kmetije) in drugih oblik dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah..Lepe možnosti za razvoj imata tudi lovski in ribiški turizem, v ponudbo pa je treba
vklju evati tudi druge tradicionalne športne in kulturne prireditve. Ve je možnosti razvoja turizma
so v izvajanju dodatnih programov v asu vsakoletnega jesenskega Kmetijsko živilskega kakor tudi
drugih sejmov, ki se organizirajo v Gornji Radgoni, kot svojevrstni del turisti no-promocijske
aktivnosti ob ine. Velik potencial v razvoju turizma so programi podjetja Radgonske gorice d.d.ogledi kleti in slapu, ogledi Radgonsko Kapelskih goric z degustacijami odli nih vin ter zlate
radgonske penine.
V nadaljevanju predstavljamo nekaj izbranih statisti nih podatkov s podro ja turizma v ob ini
Gornja Radgona, primerjalno po letih in s trendi v Sloveniji. Iz spodnje tabele izhaja, da ostaja
stanje na podro ju nastanitvenih zmogljivosti skoraj nespremenjeno. V ob ini ni hotela, število sob
ostaja nespremenjeno, število ležiš se je nekoliko pove alo. Bolj zaskrbljujo i so podatki o številu
turistov in njihovih preno itvah. Medtem ko se prihodi turistov v Slovenijo vsako leto ve ajo, prav
tako preno itve turistov, pa je za ob ino Gornja Radgona mogo e ugotoviti, da je bilo le-teh v
zadnjem letu manj.
Tabela št.24: Gostinstvo in turizem, primerjava po letih
Leto 2002
Podro ja

Slovenija
Gornja Radgona
Podro ja

Nastanitvene zmogljivosti
Prihodi turistov
Nastani
Sobe
Ležiš a Skupaj
Tuji
Objekti
656
0

22.331
11

54.608
28

2.161.960
187

1.302.019
76

Preno itve turistov
Skupaj
Tujih
7.321.061
281

4.020.799
92

Leto 2001
Nastanitvene zmogljivosti
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Prihodi turistov

Preno itve turistov

Slovenija
Gornja Radgona
Podro ja

Slovenija
Gornja Radgona

Podro ja

Slovenija
Gornja Radgona*

Nastani
Objekti
847
0

Sobe

Ležiš a

Skupaj

Tuji

Skupaj

Tujih

30.086
11

79.893
19

2.085.722
212

1.218.721
107

7.129.602
565

3.813.477
228

Leto 2000
Nastanitvene zmogljivosti
Prihodi turistov
Nastani
Sobe
Ležiš a Skupaj
Tuji
objekti
846
0

30.242
2

79.225
4

1.957.116
111

1.089.549
41

Preno itve turistov
Skupaj
Tujih
6.718.998
240

3.404.097
89

Leto 1999
Nastanitvene zmogljivosti
Prihodi turistov
Nastani
Sobe
Ležiš a Skupaj
Tuji
Objekti
814
-

29.600
-

78.746
-

1.749.532
-

884.048
-

Preno itve turistov
Skupaj
Tujih
6.056.563
-

2.741.218
-

Vir: SURS, Statisti ni letopis, leto 2003, 2002, 2001, 2000, (* ni podatkov po ob inah)

Po zadnjem pregledu Zavoda za turizem ob ine Gornja Radgona (september 2003) je narejen popis
vseh turisti nih izdelkov in storitev v ob ini. Gre za natan en popis stanja po imenih, naslovih,
dejavnosti, telefonih, ipd. – izdano v Brošuri ob ine Gornja Radgona. Na kratko je pregled
predstavljen v naslednji tabeli.
Tabela št.25: Pregled turisti ne ponudbe v ob ini Gornja Radgona
Ponudnik
Ležiš a
Gostilne
Okrep evalnice
Bari
Turisti ne kmetije
Vinoto i
Prodaja vina
Vinogradništva

Število
42 ležiš (pri 4 ponudnikih)
16 gostiln
8 okrep evalnic
15 barov
5 turisti nih kmetij
3 vinoto i
1 prodaja vina
10 vinogradništev

Zavod za turizem ob ine Gornja Radgona je oktobra 1999 pripravil tudi študijo – Turisti ne
transverzale po ob ini Gornja Radgona, na osnovi katere so kot možne opredeljene: standardne
lokalne transferzale in specializirane lokalne transferzale. Kratek pregled transferzal je podan v
spodnjih dveh tabelah.
Tabela št.26: Standardne lokalne krajinske transferzale
Transferzala krajinskih zna ilnosti
Krajinska transferzala naravnih znamenitosti
Etnološka krajinska transferzala
Krajinska gastro kulinari na transferzala
Krajinska transferzala gradov in graš akov
Krajinska romarska pot
Po poteh krajinskih muzejev in galerij
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Krajinska transferzala obi ajev, doma e in umetne obrti ter spominkov
Krajinska transferzala turizma na kmetijah
Po krajinskih gozdnih poteh in ko ah
Krajinska degustacijska pot
Jezerska re na krajinska ponudba
Krajinska kolesarska transferzala
Krajinska pohodniška transferzala
Krajinska pohodniška transferzala
Krajinska transferzala športno rekreacijskih aktivnosti
Krajinska konjeniška transferzala
Krajinska pot znamenitih osebnosti
Krajinske tradicionalne prireditve
Vir: Zavod za turizem ob ine Gornja Radgona, Turisti ne transferzale, oktober 1999

Tabela št.27: Specializirane lokalne krajinske transferzale
Vinska cesta po Radgonsko Kapelskih goricah
Lov in ribolov v Gornji Radgoni
Slatinska pot
ez drn in strn po Gornji Radgoni
Radgonska pohodna pot

Vir: Zavod za turizem ob ine Gornja Radgona, Turisti ne transferzale, oktober 1999

Turisti na ponudba Gornje Radgone ne vsebuje posebnih turisti nih atrakcij, ima pa obsežno
ponudbo, ki je namenjena predvsem izletniškemu turizmu in enodnevnim gostom. Ima tudi bogat
spremljevalni program za zdraviliški turizem sosednjih krajev. Naravne danosti v Gornji Radgoni
so dobra osnova za številne aktivne po itniške programe in športna doživetja v vseh letnih asih,
npr. reka Mura (splavarjenje), jezera ( olnarjenje, ribištvo), številne zelene površine (kolesarjenje,
tenis, pohodništvo), posebna doživetja v številnih vinskih kleteh, vožnja s turisti nim vlakom med
vinogradi Radgonsko-Kapelskega vinorodnega okoliša, ipd.
V ob ini Gornja Radgona leži tudi VTC 16 – Radgonsko kapelska vinsko turisti na cesta. Ta
cesta obsega naslednja naselja: Aženski vrh, rešnjevci, Gornji Ivanjci, Hercegovš ak, Ivanjski vrh,
Ivanjševci ob Š avnici, Ivanjševski vrh, Kunova, Lastomerci, Lešane, Lokavci, Lomanoše, Negova,
Nori ki vrh, O eslavci, Orehovci, Orehovski vrh, Plitvi ki vrh, Podgrad, Police, Ptujska cesta,
Radvenci, Rodmošci, Spodnja Š avnica, Spodnji Ivanjci, Stavešinci, Stavešinski vrh, Zagajski vrh
in Zbigovci. Gre za projekt, ki ga je izdelalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano leta
1993 in omogo a pridobitev sredstev za sofinanciranje razvoja (oz. investicij) na tem podro ju.
V ob ini Gornja Radgona delujejo tri turisti na društva: TD Gornja Radgona, TD Negova Spodnji Ivanjci in TD Apa e.
V ob ini Gornja Radgona stojijo gradovi, med njimi sta najbolj znana grad v Gornji Radgoni in
Negovi. Grad v Gornji Radgoni je v najemu, zaprt in se postopoma obnavlja, medtem ko je grad v
Negovi v lasti države, odprt za najavljene skupine, a hkrati v zelo slabem stanju. Medtem ko grad v
Gornji Radgoni nima kake posebne zgodovinske vrednosti, je grad v Negovi edini renesan ni grad
v Sloveniji, ki je še ohranjen v takem stanju.. Na Negovski grad z okolico je vezana bogata
zgodovina z okolico, pripravljene so idejne zasnove ureditve gradu z možnimi vsebinami dodatnih
programov. Toda glavni problem je dati gradu osnovno vsebino programa(ponudbe), aktivnosti v tej
smeri potekajo.
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V centru Gornje Radgone stoji zgradba nekdanjega meš anskega »Špitala«. Trenutno v srednjem
delu ob asno potekajo razli ne kulturne prireditve, kletni prostori so prazni, prav tako podstrešje. V
skladu s sprejetim programom se bo objekt v letih 2004-2006 v celoti obnovil skupaj z okolico. Na
podstrešju bo odprti depo, v osrednjem delu stalna muzejska zbira, v pritli ju pa bodo prostori
namenjeni razstavam, reprezentan nim namenom ob ine, programom turizma in izvajanju
programov Pokrajinskega muzeja M.Sobota.
Na obmo ju Gornje Radgone je tudi ve je število: arheoloških, profana stavbnih, sakralno
stavbnih, sakralno profana, memorialnih, vrtno arhitekturnih in naselbinskih spomenikov s
kulturno in zgodovinsko krajino, ki jih je potrebno ohranjati kot kulturno dediš ino, a hkrati znati
ponuditi v turisti nih programih.
Ob ina Gornja Radgona je soustanoviteljica Ljudske univerze Gornja Radgona, v sklopu katere
deluje tudi Splošna knjižnica za obmo je ob in Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij. V skladu z
zakonodajo je predvidena statusna sprememba Ljudske univerze Gornja Radgona.
Za ob ino Gornja Radgona je s strani Agencije RS za okolje identificiranih 15 naravnih vrednot
državnega pomena in 32 vrednot lokalnega pomena, za katere se bo s sistemom varstva naravnih
vrednot zagotavljala ohranitev redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava oziroma
procesa. Med vrednotami državnega pomena naj omenimo Negovsko jezero, Ivanjševsko mofeto,
Tothov mlin, Slepico mofeto, Lisjakovo strugo, kolonijo sivih apelj v Podgradu ter številna
drevesa (hrast, bukev, rni bor, tisa, vrba, ginko). Med vrednoste lokalnega pomena pa spadajo:
razli ni izviri slatine (Ivanjševska, Radvenska, Ujterska, Negovska, Lokavska, Stavešinska,
Lomanoška, Poli ka, Matjaževa, Lesjakova, Ihovska, O eslavska, Špolarjeva, itd.), železovi vrelci,
gomile, mofete in razli na drevesa (bukev, duglazija, sekvoja, smreka, macesen, rni topol, itd).
Predlagana je tudi ustanovitev Regijskega parka Mura.
Zaklju imo lahko, da je podro je turizma v ob ini Gornja Radgona zelo obširno, tako v smislu
potencialnih turisti nih zanimivosti, kot v smislu obširnosti problematike reševanja tega zelo
kompleksnega podro ja. Ugotovimo lahko, da je na podro ju ob ine veliko razli nih zanimivosti
(tako naravnih kot kulturnih, ipd.), da pa ni celovite in povezane ponudbe. Pri tem ni dovolj aktiven
Zavod za turizem, ki bi moral to raznoliko in bogato dediš ino bolj uskladiti ter pripraviti odmevno
promocijo in trženje te ponudbe. Ob tem pa ne gre pozabiti možnosti povezav s sosednjimi
ob inami (zdraviliš a) oz. državami (Avstrija, Madžarska).
d) Okolje in prostor
-

okolje

Problematika varstva okolja je po svoji naravi kompleksna, njeno prou evanje
njeno reševanje pa je povezano z usklajeno udeležbo razli nih dejavnikov.

interdiciplinarno,

Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 se je delno izboljšala kakovost površinskih voda in kakovost
zraka, kakovost podtalnice pa se je poslabšala. Ravnanje z industrijskimi odpadki je zadovoljivo in
kaže odsev prilagajanja EU predvsem zaradi pridobivanja okoljskih standardov (ISO 14000,
EMAS).
Varstvo okolja je tudi varovanje zdravja. Sistemati ne raziskave o povezavi med onesnaževalci
okolja in zdravstvenim stanjem ob ana še ni, razen nekaj vzorcev. Z izdelavo lokalnih Agend
mestnih ob in in aktiviranjem okoljske merilne mreže na državni ravni se odpirajo dobre
možnosti za informiranje ob anov o stanju in trendih okoljskih indikatorjev.
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-

zrak

Kakovost zraka se je v zadnjih letih nekoliko izboljšala, predvsem se je zmanjšala onesnaženost z
žveplovim dioksidom. Z uvedbo plinifikacije v letu 1984, ki je nadomestila uporabo teko ih goriv,
se je stanje emisij iz ve jih industrijskih obratov vidno zmanjšalo. Z izgradnjo istilne naprave v
Praši ereji Podgrad se je izboljšalo stanje kakovosti zraka, ki je bil v preteklosti zaradi neprijetnih
vonjav ve krat razlog spora na medržavnem nivoju. Kljub temu so ugotovljene pove ane emisije
dušikovih in ogljikovih oksidov. Glavni krivec za tako stanje je promet, predvsem tranzit skozi
mestno središ e. Potrebno je permamentno spremljanje kakovosti kuriš in varne hrambe
energentov.
V zadnjem desetletju se je v svetu pojavila presežna koncentracija ozona v nižjih plasteh ozra ja,
ki negativno vpliva na zdravsteno stanje ljudi, v višjih plasteh ozra ja, kjer pozitivno deluje, pa se ta
plast tanjša zaradi emisij razli nih lovekovih dejavnosti. V ob ini sicer ni locirana nobena merilna
mreža, vendar obstajajo primerljivi podatki za mestno ob ino Murska Sobota.
-

vode

Glavna vira za oskrbo s pitno vodo v ob inah Gornja Radgona in Radenci sta rpališ i podtalne
vode Segovci in Podgrad. rpališ e Podgrad ima kapaciteto 30-40 l/s, rpališ e Segovci pa
kapaciteto 60-70 l/s. Obe rpališ i sta locirani na robu apaškega polja, tik ob reki Muri (meja z
Avstrijo). Obe rpališ i se nahajata na Apaškem polju, na katerem sta glavni dejavnosti kmetijstvo
in živinoreja, ki z intenzivnim in prevelikim gnojenjem onesnažujeta podtalnico.
V letu 1997 je izvajalec Nafta Lendava izvrtal dve raziskovalni kaptažni vrtini globine 100 m, z
namenom raziskav hidrogeoloških lastnosti razkritih panonskih vodonosnikov in možnosti
izkoriš anja podtalnice za pitno vodo. Ugotovljeno je bilo, da je primeren za rpanje le en vodnjak s
kapaciteto 3 l/s, kar pa je premalo za potrebe Apaškega vodovoda. V letu 2000 je izvajalec Nafta
Lendava izvrtal dodatno raziskovalno vrtino do globine 185 m. Ugotovljeno je bilo, da je
kapaciteta vrtine 7 l/s.
V Odloku o dolo itvi varstvenih pasov vseh javnih vodnih virov in ukrepih za njihovo
zavarovanje v ob ini Gornja Radgona (Uradna objava Vestnik št.27, dne 20.09.1984) in Odloku
o spremembah in dopolnitvah odloka o dolo itvi varstvenih pasov vseh vodnih virov in
ukrepih za njihovo zavarovanje v Ob ini Gornja Radgona (Uradni list RS, št.76/00), dne
24.08.2000 so vodovarstveni pasovi razdeljeni v:
-

najožji varstveni pas z najstrožjim režimom zavarovanja (v tem pasu leži drenažno rpališ e),
ožji varstveni pas s strogim režimom zavarovanja,
širše varstveno obmo je s sanitarnim režimom zavarovanja,
vplivno varstveno obmo je z blagim režimom zavarovanja;

Za rpališ e Segovci je meja najožjega varstvenega pasu z najstrožjim režimom zavarovanja
trapezaste oblike velikosti 100x300x1050m oz. 21ha. Drenažno zajetje leži v središ u tega pasu. Za
rpališ e Segovci je ožji varstveni pas s strogim režimom zavarovanja trapezaste oblike v izmeri
200x600x1200m oz. 72ha.
Za rpališ e Podgrad je meja najožjega varstvenega pasu z najstrožjim režimom zavarovanja
trapezaste oblike velikosti 200x600x800 m oz.36ha. Drenažno zajetje leži v središ u tega pasu.
V vodovodnem omrežju Apa e se izvaja kloriranje z natrijevim hipokloridom. Kontrolne meritve
izvajajo v skladu s poslovnikom. Izdelana je tudi HACCP dokumentacija za vodovodno omrežje
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Apa e. Iz javne oskrbe z vodo in iz vaških vodovodov se oskrbuje približno 56 % vseh prebivalcev
ob ine, preostali prebivalci imajo oskrbo z vodo urejeno individualno.
Ob ina Gornja Radgona je 20.05.2003skupaj z vsemi drugimi ob inami v Pomurju (skupno vseh 26
pomurskih ob in) podpisala pismo o nameri »Vodooskrba«, za vzpostavitev skupne izgradnje ter
skupnega delovanja celovitega regionalnega sistema celovite vodooskrbe vseh prebivalcev Pomurja
ter vzpostavitev regionalnega sistema odvajanja in iš enja komunalnih odpadnih in padavinskih
voda v ob inah Pomurja (Pomurje in Prlekija). Koordinator aktivnosti je Razvoja agencija Sinergija
iz Moravskih Toplic.
-

odpadne vode

Odpadne vode iz industrije in komunalne vode se odvajajo v naravni odvodnik v reko Muro, ki je
razvrš ena v drugi kakovostni razred. Kvaliteta odplak je odvisna od obremenitve izražene v
populacijskih enotah (PE) za gospodinjstva in za industrijo. PE je organska biološko razgradljiva
obremenitev s 60 g BPK5/dan, kar ustreza onesnaženju , ki ga povzro i en prebivalec na dan.
Industrijski obrati ki imajo posebne obdelave in nimajo primerne kvalitete odpadne vode za izpust v
naravni odvodnik, morajo o istiti tehnološko vodo v lastni istilni napravi ter šele nato izmerijo
obremenitev KPK ali BPK5 .
Tabela št.28: Kvaliteta odpadnih vod industrijskih obratov v ob ini Gornja Radgona

Podjetje

KPK
(mg/l)

Mir
Arcont
Inglar
Radgon. Gorice
Praši ereja

BPK5
(mg/l)

2060
17
24,3
137
1640

Neraztopl Usedljive
jene snovi snovi
(mg/l)
(ml/l)
719
13,8
10
0,1
45,6
0,26
65
0,4
641,5
0,45

1209
6
< 10
55
707

Vir: Strokovne službe ob ine Gornja Radgona, podatki so iz leta 2000

Letna
koli ina
(m3 ) 103

Povpre ni
letni PE

16
31
11,2
38,8

5
101
1231
1411

Obstoje i onesnaževalci imajo razli ne postopke pred iš enja odpadnih voda, odvisno od
tehnologije. Nekateri pa so v fazi izgradnje novih objektov zaradi pove anega obsega.
Tabela št.29: Stanje na podro ju pred iš enja odpadnih voda

Podjetje
Mir
Arcont
Inglar
Radgonske
Gorice
Praši ereja

Biološka istilna
naprava
550 PE

Kemijska
V
V
istilna naprava IZGRADNJI REKONSTRUKCIJI
+
+
+

Vir: Strokovne službe ob ine Gornja Radgona

Na obmo ju ob ine potekajo tudi nekatere aktivnosti za saniranje divjih odlagališ odpadkov.
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- odpadki
Ob ina Gornja Radgona je skupaj z drugimi 19 ob inami iz Pomurja sopodpisnica pogodbe o
sofinanciranju centra za ravnanje z odpadki v Puconcih, kar je v skladu z nacionalno strategijo RS o
ravnanju z odpadki, po kateri se v Sloveniji predvideva 12 regionalnih centrov za ravnanje z
odpadki. Pri projektu Puconci gre za razširitev obstoje ega odlagališ a v Puconcih in izgradnjo
sodobnega centra za ravnanje z odpadki. Deponijo sedaj upravlja podjetje Saubermacher &
Komunala d.o.o. iz Murske Sobote. V letu 1999 so bile podpisane pogodbe o združevanju finan nih
sredstev za izgradnjo centra v Puconcih. Izvajanje projekta se nadaljuje, trenutno je najbolj aktualno
vprašanje pridobitve sredstev iz Evropske Unije v okviru programa ISPA, od koder se aka na
pozitiven odgovor. Dejansko zbiranje in ravnanje z odpadki ima ob ina urejeno preko koncesijske
pogodbe s koncesionarjem Letnik Saubermacher d.o.o. iz Lenarta in sicer za obdobje 10 let in sicer
velja koncesijska pogodba do leta 2007.
Prav tako bo ob ina, skupaj z ob inama Radenci in Sv. Jurij ob Š avnici zagotavljala finan na
sredstva za zaprtje deponije odpadkov v Hrastje Moti.
- tla
Tla so naravni vir potreben za pridelavo hrane. V zadnjih desetletjih je pri intenzivnem kmetijstvu
prihajalo do preobremenjenosti tal s hranili (z nitrati, z zakislenjem) in rastlinskimi zaš itnimi
sredstvi (pesticidi). Z monitoringom na državnem nivoju pri pesticidih ugotavljajo upad uporabe,
prav tako tudi zmanjšanje atrozinskih metabolitov.
Poseben pere problem predstavlja izvoz gnojevke na kmetijska zemljiš a v okolici vodovarstvenih
pasov. K slabimi rezultatom ugotovljenim pri spremljanju dodatno vpliva neurejena kanalizacija v
naseljih Ob ine Gornja Radgona, razen v ve jem delu mesta Gornja Radgona ter delu naselja
Negova, kjer kanalizacija je urejena. Spremljanje podatkov o tleh izkazuje veliko zakislenje tal, kar
ima za posledico kisli zna aj podtalnice. V prihodnje bo potrebno uvesti še spremljanje
(monitoring) tal za nitrate.
- prostor in prostorsko planiranje ter infrastruktura
Prostorsko planiranje v ob ini Gornja Radgona se ureja s prostorkim planom ob ine. Zaradi potreb
po razvoju, ter zaradi spremembe zakonodaje (Zakon o urejanju prostora – ZureP), je na novo
potrebno izvesti strategijo razvoja ob ine (nekdanji prostorski plani – sprememba terminologije), ter
posledi no novi prostorski red ob ine in posamezni lokacijski na rti, za kar so že planirana
dolo ena sredstva. Prav tako so že planirana sredstva za izdelavo programov urejanja stavbnih
zemljiš , digitalizacijo katastra ob ine z vsemi potrebnimi sestavinami.
V nadaljevanju navajamo nekaj glavnih statisti nih podatkov za to podro je za ob ino Gornja
Radgona.
Tabela št.30: Podatki glede cest, vodovoda, kanalizacije in meja v ob ini

VRSTA INFRASTRUKTURE
Dolžina vseh cest
Dolžina lokalnih cest
Dolžina javnih poti
Dolžina ulic
Dolžina kanalizacije
Dolžina vodovodov
Dolžina meja z Avstrijo

Vir: Oddelek ob ine Gornja Radgona za okolje in prostor, 2003
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DOLŽINA V km
355,47
92,796
250,634
12,04
16,387
77,261
22,0

Za podro je okolja in prostora v ob ini Gornja Radgona lahko zaklju imo, da se kvaliteta
infrastrukture izboljšuje, kar vpliva tudi na bolj kakovostne pogoje za življenje in delo v ob ini.
Kljub temu ostaja še veliko nerešenih problemov, predvsem pa izzivov. Urejen prostor in varstvo
okolja sta temeljna predpogoja za uspešnejše gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, hkrati pa so od
razvoja teh podro ij zelo odvisni. Uspeh bo odvisen od usklajenega dela, predvsem pa od iskanja in
sklepanja kompromisov, ki bodo na eni strani omogo ali im hitrejši razvoj, na drugi strani pa ne
bodo ogrožali in poslabševali življenjskega okolja.
e) loveški viri in socialno okolje
- demografske zna ilnosti
V nadaljevanju najprej obravnavamo splošne demografske zna ilnosti ob ine Gornja Radgona. Sem
spadajo podatki o številu prebivalstva po spolu in starosti ter naravno in selitveno gibanje
prebivalstva.
Iz tabel v nadaljevanju je razvidno, da ostaja število prebivalcev skoraj nespremenjeno, gledano v
zadnjih letih, se celo malenkostno zmanjšuje. Najbolj zaskrbljujo e je, da se ne pove uje delež
mlajšega oz. aktivnega prebivalstva, temve se zelo pove uje delež starejšega prebivalstva (glej
kolono v starosti med 40 in 59 let ter koloni v starosti od 60 do 79 let in od 80 do 100 let). Prav tako
neugodno stanje je pri naravnem in selitvenem prirastu prebivalstva.
Tabela št.31: Prebivalstvo ob ine po starostnih skupinah po letih
Skupaj
1999
2000
2001
2002

Vir: SURS, leto 2003

12.640
12.590
12.533
12.549

0-19
3.091
2.964
2.863
2.793

20-39
3.951
3.960
3.932
3.917

Starostne skupine
40-59
3.446
3.478
3.530
3.592

60-79
1.935
1.971
1.974
1.981

80-100
217
217
234
266

Tabela št.32: Število prebivalcev ob ine in povpre na starost, popis prebivalstva 2002

Skupaj

Vsi prebivalci
Moški
Ženske

Vir: SURS, Popis prebivalstva 2002

Povpre na starost
40,9
38,0
43,4

12.416
6.107
6.309

Indeks star.
87,2
61,4
113,7

Tabela št.33: Število prebivalcev ob ine in gospodinjstva, popis prebivalstva 2002
Naselje
Gornja Radgona

Skupaj

12.416

Vir: SURS, Popis prebivalstva 2002

Prebivalstvo
Moški
Ženske

6.107

6.309

Gospodinjstva
Skupaj
Povpr.vel

4.401

2,9

Družine

3.576

Stavbe s
stanovanji

3.499

Neugodno stanje je tudi na podro ju naravnega prirasta prebivalstva, kjer je za vsa opazovana leta
številka negativna. Podobno stanje je tudi na podro ju selitvenega prirasta prebivalstva. To pomeni,
da se rodi premalo otrok oz. ve ljudi umre, po drugi strani pa tudi, da se prebivalstvo seli iz ob ine
in tudi iz cele regije v bolj razvito ter bolj perspektivno okolje.
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Tabela št.34: Naravno gibanje prebivalstva po spolu, primerjava
Pregled
gibanja
Slovenija
Pomurje
Ob.G.Rad.

Živorojeni
Skupaj Moški Ženske
17.477 9.064
8.413
1.015
514
501
101
58
43

Pregled
gibanja
Slovenija
Pomurje
Ob.G.Rad.

Skupaj
18.180
1.075
115

Pregled
gibanja
Slovenija
Pomurje
Ob.G.Rad.

Skupaj
17.533
1.018
108

Leto 2001

Živorojeni
Moški Ženske
9.368
8.812
551
524
45
70

Umrli
Skupaj Moški
18.508 9.654
1.449
766
125
66
Leto 2000
Umrli
Skupaj Moški
18.588 9.557
1.405
749
136
65

Živorojeni
Moški Ženske
9.049
8.484
531
487
50
58

Leto 1999
Umrli
Skupaj Moški
18.885 9.671
1.493
754
130
59

Vir: SURS, Statisti ni letopis, leto 2002, 2001, 2000

Ženske
8.854
683
59

Naravni prirastek
Skupaj Moški Ženske
-1.031
-590
-441
-434
-252
-182
-24
-8
-16

Ženske
9.031
656
71

Naravni prirastek
Skupaj Moški Ženske
-401
-189
-219
-330
-198
-132
-21
-20
-1

Ženske
9.214
739
71

Naravni prirastek
Skupaj Moški Ženske
-1.352
-622
-730
-475
-223
-252
-22
-9
-13

Tabela št.35: Selitveno gibanje prebivalstva, primerjava
Pregled gibanja

Slovenija

Priseljeni
skupaj
28.253
386
124

Slovenija

Priseljeni
skupaj
25.859
373
117

Slovenija

Priseljeni
skupaj
25.117
338
87

Pomurska regija
Ob ina Gornja Radgona
Pregled gibanja

Pomurska regija
Ob ina Gornja Radgona
Pregled gibanja

Pomurska regija
Ob ina Gornja Radgona

Vir: SURS, Statisti ni letopis, leto 2002, 2001, 2000

Leto 2001
Odseljeni
skupaj
25.261
465
146
Leto 2000
Odseljeni
skupaj
23.244
543
121
Leto 1999
Odseljeni
skupaj
22.782
471
153

Selitveni
prirastek
2992
-79
-22
Selitveni
prirastek
2.615
-170
-4
Selitveni
prirastek
2.335
-133
-66

- trg delovne sile
Gre za podatke, ki so razvojno gledano, veliko pomembnejši. Gre za izbrane podatke o delovno
aktivnem prebivalstvu, izobrazbi, stopnji registrirane brezposelnosti in strukturi registrirano
brezposelnih oseb v ob ini Gornja Radgona.
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Tabela št.36: Delovno aktivno prebivalstvo, leto 2002

Gor.Rad.
Pomurje
Slovenija

Zaposlene osebe
V
Pri
podjetjih samozap.

3.394
30.284

631.598

488
4.293

65.954

Samozaposlene osebe
s.p.
Osebe
Kmetje
pok.dej

254
2.342

43.814

8
169

6.325

441
6.867

Del.aktiv Regis.bre
no
zposelne
prebivalci
osebe

4.585
43.955

34.241 781.932

Aktivno
prebivals
tvo

Stopnja
registrir.
brezpos.

99.607 881.539

11,3

1.092
10.076

5.677
54.031

20,1
17,9

Vir: ZRSZ, Letno poro ilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, 2002

Iz spodnje tabele je razvidna tudi stopnja registrirane brezposelnosti v ob ini, regiji in v celotni
Sloveniji. Znan je podatek, da je severovzhodna Slovenija po stopnji brezposelnosti med vodilnimi
v Sloveniji. V ob ini Gornja Radgona je stopnja registrirane brezposelnosti med najve jimi v državi
(po podatkih: za leto 2002 – 20,1%, za maj 2003 - 18,9%).
Tabela št.37: Delovno aktivno prebivalstvo, maj 2003

Gor.Rad.
Pomurje
Slovenija

Zaposlene osebe
V
Pri
podjetjih samozap.

3.453
30.601

633.617

497
4.507

66.576

Samozaposlene osebe
s.p.
Osebe
Kmetje
pok.dej

255
2.323

43.447

9
176

6.446

376
5.864

Del.aktiv Regis.bre
no
zposelne
prebivalci
osebe

4.590
43.471

29.224 779.310

Aktivno
prebivals
tvo

Stopnja
registrir.
brezpos.

97.053 876.363

10,9

1.009
9.223

5.599
52.694

18,9
16,9

Vir: Mese ne informacije ZRSZ, Obmo na služba Murska Sobota, junij 2003

Tabela št.38: Število registrirano brezposelnih oseb, 31.12.2002 in junij 2003
Gornja
Radgona
2002
2003

Število

Vsi
1.092
985

Ženske
537
530

Vir: ZRSZ, Mese ne informacije, Letno poro ilo

Od vseh delež po starosti v %
25-34
35-44
45-54
24,7
17,3
25,0
23,9
16,5
26,5

Do 24
23,0
21,6

Nad 55
10,0
11,5

Tabela št.39: Registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane brezposelnosti
Registrirana brezposelnost
Stop.registrirane brezposel.
Gornja Radgona
IX 02
XII 02 I-XII 02
IX 02
XII 02 I-XII 02
Leto 2002
1.135
1.092
1.086
20,6
20,1
20,0
IX 01
XII 01 I-XII 01
IX 01
XII 01 I-XII 01
Leto 2001
1.056
1.091
1.098
19,5
20,1
20,3
IX 00
XII 00 I-XII 00
IX 00
XII 00 I-XII 00
Leto 2000
1.154
1.206
1.254
21,4
22,2
22,9
IX 99
XII 99 I-XII 99
IX 99
XII 99 I-XII 99
Leto 1999
1.384
1.420
1.423
24,6
25,3
25,6
Vir: SURS, Statisti ni letopis, leto 2002, 2001, 2000, 1999

Tudi struktura registrirano brezposelnih oseb odraža tipi ne strukturne brezposelnosti. Gre za to,
da je veliko tistih, ki so iskalci prve zaposlitve, velik je delež mladih iskalcev zaposlitve, velik delež
– okoli 40% je tistih, ki so starejši od 40 let in težje najdejo zaposlitev, ob tem pa ne gre pozabiti
neugodne izobrazbene strukture in dolgoro no brezposelnih oseb.
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Tabela št.40: Struktura registrirano brezposelnih oseb, 31.12.2002
Gornja Radgona
Število
Delež
1.726
830
48,1
364
21,1
491
28,4
720
41,7
110
6,4
130
7,5

Vsi
Ženske
Iskalci prve zap.
Mladi do 26 let
Stari nad 40 let
Trajni presežki
Ste ajniki

Vir: ZRSZ, Letno poro ilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, 2002

Število
10.076
4.638
2.857
3.163
3.870
695
821

Pomurje

Delež
46,0
28,4
31,4
38,4
6,9
8,1

Tabela št.41: Zna ilne skupine brezposelnih oseb v juniju 2003
LETO

OD VSEH DELEŽ POSAMEZNIH KATEGORIJ V %

Vsi

Ženske
Gor.Rad.

1.550

Iš ejo
prvo.zapos.

stari
do 26

Trajno
presežni

20,8

27,4

14,6

51,7

Dolgotraj.
Brezposeln
i

59,5

Vir: Mese ne informacije ZRSZ, Obmo na služba Murska Sobota, junij 2003

Stari
40-50

Stari nad
50

23,1

20,9

Izobrazbena struktura brezposelnih je zelo nizka (V. stopnjo strokovne izobrazbe ali ve ima
samo okoli 20% brezposelnih oseb), kar še onemogo a hitrejše iskanje zaposlitev oz. prilagajanje in
prekvalifikacije na razpoložljiva delovna mesta.
Tabela št.42: Izobrazbena struktura registrirano brezposelnih, 31.12.2002 in junij 2003
Gornja
Radgona
2002
2003

Vsi

Stopnja izobrazbe (delež v %)
III. in IV.
V.
VI.
23,3
20,4
1,0
24,8
19,9
1,0

I. in II.
53,3
52,1

1.092
1.550

Vir: ZRSZ, Mese ne informacije, Letno poro ilo

VII in VIII
2,0
2,1

Tabela št.43: Izobrazbena struktura registrirano brezposelnih, primerjava
Vsi

I.

Dec 2002
% 2002
Dec 2001
% 2001

1.726
100,0
1.718
100,0

754
43,7
762
44,4

Dec 2002
% 2002
Dec 2001

10.076
100,0
9.985

4.647
46,1
4.631

II.

Stopnja izobrazbe (delež v %)
III.
IV.
V.

GORNJA RADGONA

VI.

VII in
VIII

115
6,7
130
7,6

13
0,8
13
0,8

421
24,4
434
25,3

364
21,
334
19,4

21
1,2
23
1,3

38
2,2
22
1,3

786
7,8
790

101
1,0
87

2.359
23,4
2.301

1.915
19,0
1.926

112
1,1
134

156
1,5
116

POMURJE

89

% 2001

100,0

46,4

7,9

0,9

23,0

19,3

1,3

1,2

Vir: ZRSZ, Mese ne informacije, Letno poro ilo

Tabela št.44: Registrirano brezposelne osebe v juniju 2003
Upravna
Enota
Gor. Rad.

Stanje konec meseca
December
Junij
2002
2003
1.726
1.550

Mese no
povpre je
leta 2003
1.681

Jun.2003
Dec.2002
89,8

Vir: Mese ne informacije ZRSZ, Obmo na služba Murska Sobota, junij 2003

Indeksi rasti
Jun.2003 I.-VI 2003
Jun.2002 I.-VI.2002
93,6
98,7

Zaklju imo lahko, da na podro ju loveških virov v ob ini Gornja Radgona stanje ni najboljše.
Posebej je pere problem naravnega prirasta prebivalcev in odseljevanja ljudi iz ob ine oz. regije.
Tudi na podro ju brezposelnosti je ugotovljena visoka stopnja strukturne brezposelnosti, kar
onemogo a hitrejše reševanje problematike in tudi ne rezultatov ez no . Potrebni so dolgoro ni
ukrepi prestrukturiranja usklajeni tudi z ukrepi na vseh drugih podro jih (gospodarstvo, kmetijstvo,
ipd.).
- socialno okolje, predšolska vzgoja, šolstvo, zdravstvo, šport
Gre za sklop podatkov in informacij, ki so vezani na loveške vire.
Predstavljajo vsa ostala podro ja delovanja in vklju evanja prebivalcev ob ine Gornja
Radgona v družbeno dogajanje (razen kulture, ki je obravnavana pri to ki o turizmu).

Tabela št.45: Izobraževanje, primerjava po šolskih letih

Šolsko leto 2001 / 2000
Podro je

Vrtci
Vrtci

Otroci

Osnovne šole
Zapos.

Šole

U enci

Dijaki

Študent
i

Slovenija

Ob ina G.Radgona

814

63.328

7.163

816

181.390

104.813

82.240

7

292

35

5

1.206

657

427

Šolsko leto 2000 / 1999
Podro je

Vrtci
Vrtci

Otroci

Osnovne šole
Zapos.

Šole

U enci

Dijaki

Študent
i

Slovenija

Ob ina G.Radgona

808

64.151

7.831

816

185.554

105.754

77.077

7

304

40

5

1.268

815

416
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Šolsko leto 1999 / 1998
Vrtci

Podro je
Vrtci

Otroci

Osnovne šole
Zapos.

Šole

U enci

Dijaki

Študent
i

Slovenija

Ob ina G.Radgona

802

62.848

7.012

820

190.004

106.428

74.148

7

367

40

5

1.244

788

383

Vir: SURS, Statisti ni letopis, leto 2002, 2001, 2000

Dejavnost otroškega varstva v ob ini Gornja Radgona se izvaja na sedežu zavoda Manka Golarja
Gornja Radgona v dveh objektih ter v štirih enotah: v Negovi (v prizidku OŠ Negova), v Stogovcih,
v rešnjevcih, v Apa ah. Navedene enote krijejo potrebe po varstvu v ob ini. Pove uje se
povpraševanje v enotah v Gornji Radgoni, niha v Apa ah in Negovi, medtem ko se v enotah
rešnjevci in Stogovci zmanjšuje. Zato je smiselno prioritetno zagotavljanje ustreznosti obstoje ih
prostorskih kapacitet in s tem sredstev za investicijsko vzdrževanje v enotah v Gornji Radgoni,
Apa ah in Negovi.
Ob ina Gornja Radgona je ustanoviteljica treh osnovnih šol - OŠ Apa e s podružni no OŠ
Stogovci, OŠ Gornja Radgona in OŠ Negova. Ob ina Gornja Radgona je tudi soustanoviteljica
osnovne šole s prilagojenim programom OŠ dr. Janka Šlebingerja in Glasbene šole Gornja
Radgona. Ob ina bo zagotavljala prostorske in druge pogoje za izvajanje devetletnega programa v
osnovnih šolah.
V ob ini Gornja Radgona zaenkrat ne poteka izvajanje nobenega srednješolskega programa.
Dolgoro na želja prebivalcev pa je, da bi pridobili vsaj en takšen izobraževalni program.
V ob ini Gornja Radgona primarno zdravstveno varstvo zagotavlja Zdravstveni dom v Gornji
Radgoni z enoto Zdravstvene postaje v Apa ah. Vse resnejše zdravstvene težave pa so obravnavane
v bolnišnici v Raki anu pri Murski Soboti. V ob ini je za zagotovitev osnovnih zdravstvenih
pogojev v letu 2004 in 2005 predvidena adaptacija Zdravstvene postaje Apa e. Z realizacijo te
investicije bodo ve ja vlaganja v primarno zdravstveno dejavnost zaklju ena.
Lekarniško dejavnost v ob ini Gornja Radgona izvajajo Pomurske lekarne Murska Sobota. Že
nekaj let potekajo aktivnosti z Lekarno Murska Sobota, da v Apa ah zagotovi lekarniško
podružnico v skladu z mrežo lekarn v Sloveniji. Po njej je predvidena ustanovitev lekarniške
podružnice v Apa ih. Pomurske lekarne Murska Sobota so pogojevale ureditev prostorov z
lastništvom prostora, ki bi naj bil v lasti ob ine.
V ob ini Gornja Radgona ni doma starejših ob anov. Analize staranja prebivalstva do leta 2020
(na podro ju Upravne enote Gornja Radgona) so pokazale, da je nujno potrebno zgraditi dom
starejših ob anov z racionalno kapaciteto 150 ležiš . Izdelana je idejna zasnova kapacitete doma na
lokaciji Trate in posredovana v usklajevanje Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
Trenutne aktivnosti te ejo v smeri vklju itve izgradnje doma starejših ob anov v Gornji Radgoni v
nacionalni program izgradnje domov starejših ob anov v Sloveniji s ciljem, da se pri ne gradnja v
letu 2005 ali 2006 z rokom izgradnje dveh let.
V ob ini Gornja Radgona se športu in rekreaciji posve a veliko pozornost. Prizadevanja potekajo
v smeri, da se za izvajanje dejavnosti zagotovi kar najve sredstev ter da se zagotovijo osnovni
prostorski pogoji za izvajanje razli nih športnih dejavnosti. Stanje na podro ju športnih površin v
ob ini Gornja Radgona je predstavljeno v spodnji tabeli.
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Tabela št.46: Pokrite športne površine v ob ini Gornja Radgona

Pokrite površine

Šolska telovadnica OŠ Gor. Radgona
Šolska telovadnica OŠ Negova
Šolska telovadnica Partizan
Ve namenska športna dvorana Apa e
Skupaj

Vir: ob ina Gornja Radgona, 2003

736
288
251
965
2.240 m2

Tabela št.47: Nepokrite športne površine v ob ini Gornja Radgona

Nepokrite površine
Nogometna igriš a
Teniška igriš a
Košarkarska igriš a
Odbojkarska igriš a
Poligon za skejtanje
Ostale nepokrite površine v ob ini
Skupaj

Vir: ob ina Gornja Radgona, 2003

68.544
4.992
768
300
1.300
8.728
84.662 m2

Skupno je v ob ini ve športnih površin kot dolo ajo normativi, vendar le zaradi ve jega števila
nepokritih športnih površin. Kar 81% vseh nepokritih površin je namenjenih nogometu. Absolutno
premalo je pokritih športnih površin in to za potrebe v mestu Gornja Radgona, kjer šolska
telovadnica OŠ Gornja Radgona ne zmore zadovoljiti povpraševanju, medtem ko telovadnica
Partizan za igre z žogo ni primerna.
Na tem mestu je potrebno omeniti še Športno rekreativni center Trate (v nadaljevanju ŠRC
Trate), saj kar 29.711 m2 ali 35,1% vseh nepokritih površin odpade na ŠRC Trate. Gre za velik
kompleks, kjer je možno pridobiti dodatne odprte športne površine še za druge športe, ob pogoju, da
se predhodno uredi lastništvo. Vsekakor gre za velik športno rekreativni objekt, ki prestavlja tudi
turisti ni potencial ob ine. Glede na stanje bi bilo potrebno v naslednjih letih zagotoviti ve pokritih
športnih površin, izboljšati strukturo nepokritih športnih površin oz. njihovo raznovrstnost in
zagotoviti sredstva za njihovo vzdrževanje. Od vseh športnih površin je v ob inski lasti 45.533 m2
ali 53,8%. Ostale športne površine so v privatni lasti, lasti sklada kmetijskih zemljiš in drugih.
1.4

SWOT analiza ob ine

Tudi ob ina mora poznati svoje prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti v svojem okolju
(regiji oz. državi). Potrebno je poiskati odgovore na vprašanja, kakšne so lastne prednosti pri
izkoriš anju priložnosti v svoji okolici in kakšne so slabosti, zaradi katerih ne moremo premagovati
ovir v okolju. Poiskati pa je potrebno tudi odgovore na vprašanja, s katerimi prednostmi lahko
ob ina konkurira in kako bo odpravila svoje slabosti, da bo premagala konkurenco (druge ob ine,
regije) ali pa se bo z njimi povezala.
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Tabela št. 48: SWOT analiza ob ine Gornja Radgona

Z
U
N
A
N
J
I
V
P
L
I
V
I

+ PRILOŽNOSTI

- NEVARNOSTI

+ obmejna lega
+ industrijske in obrtne cone
+ urejeno podporno podjetniško okolje
+ tradicija v kmetijstvu
+ vinorodni okoliš
+ naravne, kulturne in druge znamenitosti
+ partnerstvo, sosedstvo
+ ezmejno sodelovanje

-

+ PREDNOSTI

N
O
T
R
A
N
J
I
V
P
L
I
V
I
1.5

-

EU konkurenca
neskladen regionalni razvoj
oddaljenost od centra države
infrastrukturna nepovezanost
ni motivacije doma ih strokovnjakov
za vra anje v okolje
pove evanje malodušja, apati nosti
marginalnih skupin
odkrita in neodkrita odlagališ a
odpadkov

- SLABOSTI

+ velikost ob ine
+ pestrost okolja in prostora
+ naravne danosti in kulturna dediš ina
+ nekaj velikih mo nih podjetij
+ dobra predelovalna podjetja in
povezanost na podro ju predelave
+ sejemsko mesto
+ lastna zdravstvena služba
+ urejenost in opremljenost šol
+ urejenost predšolskega varstva
+ pestro kulturno dogajanje
+ obmejno sodelovanje
+ delovni, odprti in gostoljubni ljudje

-

neizkoriš ene naravne danosti ob ine
pretežno kmetijski zna aj ob ine s
tradicionalno pridelavo in rejo
premalo dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah
neizkoriš ene turisti ne možnosti
majhne zaposlitvene možnosti
neustrezna izobrazbena struktura
ni srednješolskega izobraževanja
neustrezno delovanje lokalne
turisti ne organizacije
neizkoriš enost ŠRC Trate
nepovezanost s sosednjimi ob inami

Klju ni problemi

Izhajajo iz ugotovitev po petih glavnih podro jih. Na kratko jih lahko strnemo v naslednje
ugotovitve:
a) na podro ju gospodarstva so klju ni problemi:
b)

ni rasti in prehoda majhnih podjetij v srednja podjetja,
prepo asen razvoj industrijske cone,
pomanjkanje sredstev za razvoj,
pomanjkanje strokovnjakov,
ni ustrezno povezanega podpornega okolja za pospeševanje podjetništva;
na podro ju kmetijstva in razvoja podeželja so klju ni problemi:

-

previsoka starost nosilcev kme kih gospodarstev,
po asno prestrukturiranje kmetij,
premalo kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi,
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-

pomanjkanje motivacije za razvoj dodatnih in dopolnilnih dejavnosti,
razdrobljena kme ka gospodarstva,
intenzivna raba kmetijskih površin,
nepovezanost kmetijske proizvodnje in predelave,
neorganiziranost na podro ju trženja kmetijskih pridelkov in izdelkov,
ve ina kmetij ne izpolnjuje kriterijev za evropsko primerljivo kmetijo;

c) na podro ju turizma ter naravne in kulturne dediš ine so klju ni problemi:
-

ne zavedanje svojih zgodovinskih, naravnih in drugih bogastev,
ne dovolj interesa oz. pripravljenosti za ukvarjanje s turizmom,
nepovezana in nekoordinirana turisti na ponudba,
slabša kakovost turisti ne ponudbe,
pomanjkanje lastnega kapitala,
ne dovolj aktivna in usklajena vloga Zavoda za turizem;

d) na podro ju okolja in prostora so klju ni problemi:
-

intenzivno kmetijstvo ter ogrožanje naravnega okolja in drugih naravnih virov,
neracionalna raba prostora,
neustrezno ravnanje z odpadki,
zastarela prometna infrastruktura,
obmejno obmo je;

e) na podro ju loveških virov in socialnega okolja so klju ni problemi:
-

nizki dohodki ob anov,
nizka stopnja izobrazbe ob anov,
velika stopnja brezposelnosti,
pomanjkanje delovnih mest,
neizkoriš anje razvojnega znanja,
odhajanje mladih in izobraženih kadrov,
pomanjkanje ponudbe kvalitetnega preživljanja prostega asa;

2. VIZIJA OB INE
Na osnovi strateške analize, pregleda obstoje ega stanja in definiranja klju nih problemov je možno
razmišljati o razvoju v bodo nosti. Skozi definicijo vizije ob ine je mogo e razumeti poslanstvo
ob ine in njeno dejansko videnje svoje pozicije v prihodnosti.
Ob upoštevanju vizije Pomurske regije iz Regionalnega razvojnega programa Pomurje 2000+, kjer
je regija v prihodnosti zamišljena kot inovativna in visoko kreativna regija, ki bo prebivalcem
zagotavljala visoko kvaliteto življenja preko sonaravnega bivanja z okoljem in tako omogo ila
celosten razvoj lastnih potencialov, bo gospodarski razvoj regije temeljil na razvoju novih
tehnologij, znanju, ustvarjalnem delu, turizmu in sonaravnem kmetovanju.
Skupna in s strani ob anov sprejeta vizija ob ine Gornja Radgona je umeš ena nekje znotraj
predstavljene vizije regije oz. je usklajena z njo. Lahko rekli, da je bil slogan: "Gornja Radgona
obmejno mesto, mesto sejmov in Zlate Radgonske penine", osnova za opredelitev nove vizije
ob ine Gornja Radgona. Ob tem velja, da v prihodnje (že leta 2004) ne bo ve govora o meji, ki je
prej sosede bolj lo evala, kot povezovala. Upoštevati pa je potrebno tudi zastavljene razvojne cilje
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ob ine. Nova (prenovljena) vizija je zastavljena širše in s pogledom v prihodnost ter se glasi:
»OB INA GORNJA RADGONA ŽELI POSTATI POMEMBNA OBMEJNA IN PARTNERSKA
OB INA, KI SLOVI PO SPECIALIZIRANIH SEJMIH, VRHUNSKEM VINU IN ODPRTIH
LJUDEH TER RAZVIJA EVROPSKO PRIMERLJIVO GOSPODARSTVO, ZAGOTAVLJA
KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE VSEM SVOJIM PREBIVALCEM, PODPIRA RAZVOJ LASTNIH
POTENCIALOV IN JE ODPRTA ZA NOVE RAZVOJNE IDEJE.«
To pomeni, da vizija pokriva podro je povezovanja med razli nimi državami (Avstrija, Slovenija in
tudi širše), pa tudi s sosednjimi ob inami. Velik poudarek je dan povezovanju in razvoju
partnerstev, še posebej zato, ker že potekajo projekti, v katerih Gornja Radgona nastopa v vlogi
partnerskega mesta (Twinn City). Vizija predstavlja v prihodnost usmerjeno ob ino, ki z vsemi
sredstvi pospešuje razvoj gospodarstva (v najširšem smislu), kmetijstva in turizma, hkrati pa
izkoriš a ve kot štiridesetletno tradicijo sejemske promocije mesta in regije. Ob tem ob ina ne
pozablja (kakovostno življenje) na usklajen in trajnostni razvoj podeželja s poudarkom na varovanju
okolja in izkoriš anju naravnih, zgodovinskih, kulturnih in drugih vrednot ob koriš enju lastnih
primerjalnih prednosti (delovni, prijazni in odprti ljudje, bogata naravna in kulturna dediš ina, nove
ideje mladih ljudi, ipd.).
Na kratko bi lahko to strnili v geslo, ki so ga zapisali tudi udeleženci ene izmed razvojnih delavnic:
» ZNANJE IN DELO = RAZVOJ – TO JE NAŠA OB INA«
Takšna in druga na gesla so dovolj udarna, da jih je mogo e uporabljati tudi na razli nih
promocijskih materialih. Prav gotovo skupno opredeljena in zastavljena vizija ob ine zasluži, da je
uvrš ena tudi na spletne strani ob ine Gornja Radgona. Ve idej iz razvojnih delavnic je podanih na
koncu tega dokumenta (v prilogi).
Za uresni evanje vizije je ob ina oblikovala lastno razvojno strategijo in poliko, kot je navedeno v
nadaljevanju.

3.

CILJI OB INE

Definirani problemi, ugotovljene priložnosti, jasno zastavljena vizija, vse to so temelji za natan no
dolo itev ciljev in prioritet ob ine v prihodnosti.
a) Splošni razvojni cilji
-

trajnostni razvoj celotne ob ine,
razvoj prekomejnih in partnerskih povezav,
višja kvaliteta življenja v ob ini,
ve ja zaposlenost prebivalcev ob ine,
razvoj urbanega in neurbanega okolja (mesta in podeželja) v ob ini,
varovanje okolja ter naravne in kulturne dediš ine,
višji nivo kvalitete javnih storitev v ob ini,
ve ja informiranost, osveš enost in odgovornost prebivalcev ob ine na vseh podro jih razvoja
ob ine;

b) Cilji na podro ju gospodarskih dejavnosti
-

pospeševanje podjetništva kot generatorja razvoja (spodbude ob ine),
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-

organiziranje podjetniške podpore (lastna razvojna institucija),
razvoj in širitev industrijskih con v ob ini (Mele in Element),
povezovanje navzven (s sosednjimi ob inami oz. ez mejo, prijava skupnih projektov),
intenzivnejše sodelovanje z Regionalno razvojno agencijo Mura (garancijska shema,
mikrokrediti);

c) Cilji na podro ju turizma in kmetijstva z razvojem podeželja
-

oblikovanje celostne turisti ne ponudbe ob ine (usmerjanje in koordiniranje ponudbe, boljša
povezanost ponudbe, ve ji poudarek delovanju Zavoda za turizem, povezovanje tudi navzven –
s sosednjimi ob inami in s tujino),
nadaljnji razvoj kmetijstva (podpore ekološkemu kmetovanju, razvoj dopolnilnih dejavnosti,
turizem na kmetijah, podpora organizaciji trženja kmetijskih pridelkov, povezovanje pridelave
in predelave),

d) Cilji na podro ju okolja in prostora
-

(zdrava) pitna voda (zagotavljanje pitne vode prebivalcem ob ine z izvajanjem predpisov o
gnojenju polj, z gradnjo kanalizacij, z priklju evanjem prebivalcev na skupni vodovodni sistem,
s postopno sanacijo primarnega (magistralnega) vodovoda),
odpadne vode (gradnja istilnih naprav za odpadne komunalne vode za mesto Gornja Radgona
z naselji in Apa e z naselji),
ravnanje z odpadki (postopno saniranje divjih odlagališ in s tem tudi prispevek k istejšim
vodam),
stavbna zemljiš a (priprava katastra stavbnih zemljiš in smernic ravnanja s stavbnimi
zemljiš i v bodo e, sprememba namembnosti zemljiš a v korist širitve industrijske cone),
stanovanjska gradnja (ob ina ne bo sama financirala gradnje ve stanovanjskih objektov,
ampak bo z razli nimi ukrepi in aktivno zemljiško politiko zagotavljala izgradnjo družinskih
stanovanjskih hiš),
cestna infrastruktura (asfaltiranje lokalnih cest in pomembnejših javnih poti, izgrajevanje
plo nikov in kolesarskih stez);

e) Cilji na podro ju družbenih dejavnosti
-

-

zdravstveno in socialno varstvo (zagotovitev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni –
Zdravstvi dom Gornja Radgona - adaptacija Zdravstvene postaje Apa e; zagotovitev prostorov
za izvajanje lekarniške dejavnosti v Apa ah; izgradnja Doma starejših ob anov na Tratah;
sofinanciranje socialno varstvenih programov); programi za mlade;
otroško varstvo in izobraževanje (zagotovitev pogojev obstoje ih prostorskih kapacitet za
izvajanje programov);
kultura (celovita obnova objekta Špital in postavitev stalne muzejske zbirke, zagotavljanje
sredstev za obnovo in zaš ito kulturne in naravne dediš ine in vklju evanje le-te v programe
razvoja ob ine, nadaljnja zagotovitev sofinaciranja kulturne dejavnosti);
šport (zagotavljanje sredstev za izvajanje športnih programov in vzdrževanje športnih površin v
lasti ob ine, zagotovitev ustreznih površin za izvajanje programov kakovostnega športna in
rekreativnih aktivnosti na ŠRC Trate);
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4. RAZVOJNA STRATEGIJA OB INE
Strategija opredeljuje na ine za uresni evanje zastavljenih ciljev. Glede na zastavljene splošne in
specifi ne cilje so opredeljene tudi razvojne strategije za doseganje splošnih in specifi nih ciljev
ob ine.
a) Razvojna strategija za dosego splošnih ciljev ob ine
-

sprejem dolgoro ne strategije razvoja ob ine,
sprejem manjkajo ih ob inskih dokumentov po posameznih podro jih,
izdelava prostorskih in drugih aktov,
izobraževanje in usposabljanje ob inske uprave za im bolj kvalitetno izvajanje nalog;

b) Razvojna strategija za dosego ciljev posameznih podro ij
-

oblikovanje politike na podro ju oblikovanja cen javnih komunalnih in drugih storitev,
izvajanje podpornih aktivnosti in programov za razvoj gospodarskih dejavnosti,
izvajanje podpornih aktivnosti za razvoj kmetijstva s podeželjem,
intenziviranje aktivnosti na podro ju delovanja Zavoda za turizem,
usposobitev lastnih kadrov za razvoj, pripravo in prijavo projektov (za financiranje iz doma ih
in tujih virov);

4.1. Strateške prioritete oz. prioritetni programi s projekti
V skladu z obravnavanimi petimi klju nimi podro ji razvoja ob ine so v nadaljevanju opredeljene
strateške prioritete ob ine v naslednjem petletnem obdobju, v okviru štirih glavnih strateških
prioritet, ki pokrivajo opredeljene cilje in strategije ter dolo ena podro ja med seboj povezujejo v
ve je zaklju ene celote.
Hkrati so strateške prioritete zastavljene tako, da vsaka zase omogo ajo pripravo obsežnejšega in
celovitega projekta, s katerim bo mogo e v prihodnosti konkurirati za državna in mednarodna
sredstva. Le tako bo mogo e zastavljeno tudi im bolj uspešno in im bolj racionalno tudi uresni iti.
Vsebinsko so prioritetna podro ja obdelana po naslednji vsebini (kot projekt):
KRATEK OPIS (INTEGRALNEGA) PROJEKTA
CILJI
INDIKATORJI (merjenje napredka)
MOŽNI (POD)PROJEKTI
NOSILCI IZVAJANJA PROJEKTA
Prioritete ob ine so v nadaljevanju razvrš ene in obravnavane po pomembnosti. Kriteriji za
dolo itev prioritet ob ine so naslednji:
0.
1.
2.
3.

pripravljenost dokumentov in usklajenost projektov,
zagotovljeno financiranje in terminska usklajenost,
pokritost ob ine in interesna usklajenost,
upoštevanje normativov Evropske unije;

V skladu z naštetimi kriteriji so po prioritetah obravnavana in razvrš ena glavna prioritetna
podro ja razvoja ob ine. Ob tem ne gre pozabiti, da je dolo anje vrstnega reda prioritet potrebno,
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ob tem pa je potrebno upoštevati tudi, da je cilj usklajen oz. uravnotežen razvoj. To pomeni, da
prioritet ne moremo obravnavati lo eno druga od druge, zadev so prepletene in zelo kompleksne.
4.1.1. Prioriteta 1: Gospodarstvo4
KRATEK OPIS
Klju razvoja ob ine je v razvoju gospodarstva, ki temelji na razvoju industrije in podjetništva. To
pomeni predvsem pospeševanje razvoja malih in srednjih podjetij, kot generatorjev napredka ob ine
in osnove za zagotavljanje in pove evanje življenjskega standarda v ob ini. S spodbujanjem
podjetništva na lokalni ravni je potrebno ohranjati obstoje a delovna mesta in ve je gospodarske
sisteme, hkrati pa odpirati nova delovna mesta oz. nova mala in srednje velika podjetja. Za vse to je
potrebno zagotavljati ustrezne pogoje, kar je lahko ena izmed zelo pomembnih nalog ob ine, pa tudi
lokalne podjetniško razvojne institucije.
Še naprej bo Regionalna razvojna agencija Mura nosilec regionalnega razvoja, zlasti bo poskušala
ugodno vplivati na razvoj drobnega gospodarstva, obrti in podjetništva na lokalni ravni. Pri tem
bodo še naprej gradili na spodbujanju, usmerjanju in povezovanju poslovnega in tehnološkega
trajnostnega razvoja. Pri tem ponujajo finan ne spodbude v obliki subvencionirane obrestne mere in
poroštva za naložbe ter mikroposojila za nove naložbe, razvijajo mrežni podjetniški inkubator,
izvajajo projekt Znanje za razvoj oz. vklju evanje študentov in podiplomskih študentov v reševanje
razvojnih problemov ter se aktivno vklju ujejo v ezmejno sodelovanje (projekt Evro-regija).
Za dolgoro nejši razvoj ob ine pa je potrebno na lokalnem obmo ju pospeševati razvoj podjetništva
in gospodarstva kot celote. Glede na hiter razvoj podjetništva v Sloveniji, bo potrebno razvoju z
realizacijo projektov slediti. Sredstva za pospeševanje je potrebno usmerjati v razvojno
u inkovitejše naložbe, v smeri zagotavljanja prostorskih in drugih pogojev za uspešnejše delovanje
in vklju evanje malega gospodarstva v evropske tokove. To lahko spodbudi gospodarsko rast,
pove evanje dodatne vrednosti in posredno tudi pove anje dohodkov prebivalcev. Ob ina Gornja
Radgona se je odlo ila za pospešitev aktivnosti pri razvoju industrijskih con v ob ini.
Industrijski coni se nahajata ob glavni cesti Maribor–Lendava. Od avstrijske meje sta oddaljeni 1–2
km. Do madžarske meje je 50 km, do hrvaške 45 km. Murska Sobota, regionalno središ e, je 18 km
stran, Maribor pa 40 km. V bližini con je industrijski železniški tir Ljutomer–Gornja Radgona.
Pet pomembnih prednosti vklju evanja v industrijsko oz. obrtno cono v Gornji Radgoni:

- podjetništvu naklonjeno okolje: Ob ina v okviru svojih pristojnosti skrbi za obveš anje o
možnih finan nih spodbudah, ki jih z razpisi omogo a tudi sama. Omogo a svetovanje podjetnikom
pri pridobivanju finan nih sredstev in pri izvedbeni dokumentaciji.
- na rtovane industrijske in obrtne cone z zgrajeno infrastrukturo: Na delno komunalno
opremljenih zemljiš ih, na prometno ugodni lokaciji, po pridobitvi dovoljenj in dokumentacije je
mogo e za eti s proizvodnjo oz. opravljanjem storitev ali izgradnjo hal.
- prijazna podpora ob inske uprave: Spodbude za nove investitorje v industrijsko-obrtnih conah
so ugodna cena kvadratnega metra komunalno opremljenega ob inskega zemljiš a, obro no
pla evanje za zemljiš e in komunalni prispevek, krediti z ugodnimi obrestmi in rokom odpla ila
ve let, garancija za zavarovanje kredita.
- usposobljeni kadri in izobraževalne možnosti: Na trgu delovne sile v ob ini in regiji so
4

http://rgis.mra.si/slovene/ob_radgon/gospodarstvo.php3
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poklicno usposobljeni kadri, zlasti za kovinsko predelovalno industrijo in elektroniko. Zagotovljen
je prirast mladih, ki si pridobivajo izobrazbo na poklicnih in srednjih šolah ali študirajo. Posebne
spodbude za poklicno usposabljanje ali prekvalifikacije so deležni brezposelni v okviru programov
Zavoda za zaposlovanje.
- pomo in svetovanje strokovnih institucij: Ob ina se pri na rtovanju in realizaciji razvojnih
projektov povezuje z lastno podjetniško-razvojno agencijo, z regionalno razvojno agencijo v Murski
Soboti, z obmo nima obrtno in gospodarsko zbornico, s svetovalnimi in izobraževalnimi
institucijami. Tako omogo a dostop do pravo asnih in uporabnih informacij, do novega in
poglobljenega znanja in strokovnih nasvetov.
a) Poslovno-industrijska cona Mele (velikost 50 ha)
Poslovna cona predstavlja del Mrežne industrijske cone Pomurja, ki naj bi omogo ila
uravnotežen subregionalni razvoj, kot klju en element celovitega gospodarskega razvoja
Pomurske regije, saj bo s predvidenimi lokacijami v Murski Soboti, Lendavi, Ljutomeru in
Mele pri Gornji Radgoni omogo al subregionalno relativno enotno zmanjševanje
brezposelnosti ter prepre eval dnevne migracije delavcev.
Projekt predvideva nakup 7 ha zemljiš v letu 2004 in 11 ha v letu 2005, izdelavo projektne
dokumentacije za obseg nakupov zemljiš , ki se izdela za obseg nakupov zemljiš v letu 2004 in
2006.
Komunalno opremljanje bo obsegalo izgradnjo trafo postaje za celotni kompleks PC Mele ter
podaljšanje oziroma odcepa primarnega vodovoda, kanalizacije, elektrike, javne razsvetljave od
obstoje ih primarnih vodov v industrijski coni Mele. Izgradnja hal se bo izvajala za znanega
investitorja. Predviden obseg objektov je 9000 m2, skupaj z manipulativnimi površinami 37.500
m2. Na rtovana je tudi izgradnja podaljška ceste do posameznih lokacij investicij v dolžini 100m.
Predvidene dejavnosti: elektronika, elektromehanika, proizvodnja anten in kablov, orodjarstvo, parkirne
površine
za
avtoprevoznike,
razvoj
storitev
za
potrebe
cone
in
ob anov,
reciklaža kovinskih odpadkov in drugo;

Poslovna cona bo v prvi fazi podjetjem nudila garancije za najemanje dolgoro nih kreditov,
vav erski sistem svetovanja, programe aktivne politike zaposlovanja, ipd. Predvideva se, da bo v
poslovni coni do konca leta 2006 zaposlenih 185 delavcev.
b) Poslovno -obrtna cona Element (velikost 18 ha)
Vodenje aktivnosti iskanja potencialnih vlagateljev, ugotavljanje potreb po spremembi lokacijskega
na rta ter usklajevanje le-tega s potrebami investitorjev.
Predvidene dejavnosti so trgovske, obrtne in druge storitvene dejavnosti.
c) Druge poslovno obrtne cone (Apa e,Lutverci, Spodnja Š avnica)
Usklajevanje lokacijskih na rtov v skladu s potrebami investitorjev.
CILJI
Cilj te prioritete je predvsem zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za uspešnejše
poslovanje podjetij.
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Seveda pa samo zagotovitev prostora samo po sebi še ne bo dala želenega u inka. Potrebno je
zagotoviti ustrezno infrastrukturo ter jo ponuditi po pravih cenah s pravimi pogoji, še najbolj
pomembno pa je, tudi pravim potencialnim investitorjem. Pri tem je potrebno izkoristiti vse
ponujene možnosti – doma in v tujini, vse obstoje e in možne povezave in partnerstva, na vseh
možnih nivojih (ob ine, regije, države). Skozi udejanjanje takih con bo ob ina nudila podporo
gospodarskemu razvoju, ki je temelj napredka ob ine in vodilo nadaljnjega razvoja. Hkrati pa ima
tako ob ina neke vrste nadzor nad dejavnostmi, ki se razvijajo na njenem podro ju.
Drugi cilj je privabljanje podjetij v ob ino oz. v industrijske cone. V ta namen bo ob ina s
pomo jo promocije po Sloveniji s prednostmi con seznanila javnost in motivirala investitorje za
vlaganje vanje. V na rtu je, da bo ob inska uprava letos organizirala ve novinarskih konferenc in
obiskov po slovenskih regijah. Možni vlagatelji bodo prejeli ponudbe v pisni in elektronski obliki.
Pri uresni evanju tega cilja ne gre pozabiti številnih storitev, ki lahko dopolnjujejo ponudbo
industrijskih con. Gre za ponudbo, ki je privla na predvsem za manjša podjetja oz. podjetnike
za etnike. V okviru ponudbe je mogo e koristiti dodatne storitve kot npr. skupni sekretariat,
ra unovodsko knjigovodske storitve, podporo trženju, ipd. Vse to je ponudba, ki lahko poleg cene
še kako vpliva na odlo itev podjetja, v kateri industrijski coni bo delovalo.
Tretji cilj je, da bo ob ina za uresni evanje projekta s pomo jo prijav na javne razpise poskušala
pridobiti dodatna tuja sredstva.
INDIKATORJI
Število podjetij vklju enih v industrijske cone, število novih delovnih mest.
PODPROJEKTI V OKVIRU PRIORITETE 1
1.
Poslovno industrijske in poslovno obrtne cone
- Izdelava ali spremembe in dopolnitve strategije razvoja ob ine, prostorskega reda ob ine,
lokacijskih na rtov,
- Projekt promocije poslovno industrijske cone Gornja Radgona5,
2.
Podjetniško podporno okolje
- Ustanovitev Podjetniško razvojne agencija Gornja Radgona in izvajanje nalog pomo i pri
pripravi projektov
- Sofinanciranje programov za razvoj in usposabljanje loveških virov,
- Podjetniški inkubator;
- Povezovanje s podjetji pri izvajanju programov podjetij in ob ine;
- Sodelovanje pri raznih oblikah gospodarskega ezmejnega sodelovanja.
NOSILCI IZVAJANJA PROJEKTA
Ob ina Gornja Radgona s podizvajalci, Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona, RRA
Mura, izobraževalne institucije, ve ja podjetja.

5

http://www.obcine.net/default.php?&i4=prj
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4.1.2 Prioriteta 2: Turizem6, kmetijstvo in razvoj podeželja
KRATEK OPIS
Turizem je eno izmed podro ij, kjer ima ob ina Gornja Radgona še veliko neizkoriš enih
možnosti. Ob ina je bogata z zgodovinsko in kulturno dediš ino ter naravnimi danostmi. Razvoj
turizma je v tesni povezavi z nastajajo im potencialom obrti in podjetništva, ki je na celotnem
obmo ju ob ine v porastu, najbolj je to opazno na podro ju storitvenega sektorja. Ker ima
sejemska dejavnost v Gornji Radgoni dolgoletno tradicijo (40 let), ta vsako leto pritegne vedno ve
razstavljalcev in še ve obiskovalcev. Prav ti ljudje predstavljajo za ob ino pomembno ciljno
skupino, hkrati pa lahko ponesejo dobre izkušnje na vse strani sveta.
V preteklosti je bilo že veliko narejenega, pa kljub temu ne dovolj. Ponudba ne predstavlja neke
tipi ne oz. kakovostno zaokrožene turisti ne ponudbe. Ob tem ne gre pozabiti možnosti dodatnih
zaposlitev z razvojem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in hkratnim zagotavljanjem nadaljnje
poseljenosti podeželja (s ciljem zagotavljanja trajnostnega razvoja tega podro ja). Samo na takšen
na in, ob skrbnem na rtovanju razvoja gospodarstva in kmetijstva, urejanja prostora in varstva
okolja bodo ustvarjeni temelji za dolgoro ni in uravnotežen razvoj celotne ob ine Gornja Radgona.
Potenciali turizma so v bogati naravni in kulturni dediš ini, tradiciji, termalnih virih, ipd., predvsem
pa v odnosu lokalnega prebivalstva do tujih turistov in izletnikov. Možnosti so v kme kem turizmu
in drugih oblikah turizma. Vsekakor pa predvsem v im boljšem povezovanju posameznih podro ij
oz. programov ter v dvigu kvalitete ponujenih izdelkov in storitev.
V mestu Gornja Radgona deluje Turisti ni informativni center, ki skrbi za promocijo in vse
potrebne informacije ob obisku gostov v tem kraju.
Kmetijska proizvodnja s predelovalno industrijo je najpomembnejša ponoga v ob ini. Z
ustreznimi aktivnostmi je potrebno spodbuditi prestrukturiranje kmetijske proizvodnje, ohranjanje
kultiviranega kmetijskega prostora, dvig u inkovitosti in konkuren nosti kmetijstva in s tem
izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev. V vinorodnem okolju Radgonsko –
Kapelskih goric obstaja sredi vinogradov avtenti na ponudba hrane in pija e zna ilne za ta del
Slovenije – vinoto i, kme ki turizmi, turisti ne kleti, turisti ne doma ije, ipd..
Vinogradništvo je panoga, po kateri je Gornja Radgona poleg sejmov najbolj znana. Slovi po
izredni kvalitetni kleti Radgonskih goric, kjer proizvajajo vrhunska vina in šampanjce: radgonsko
ranino, traminec, chardonnay, rulandec, laški rizling, renski rizling, sauvignon in najbolj znano vino
iz Radgonskih goric – janževec; iz vrst pene ih vin radgonski biser, srebrno penino in šampanjec
zlata penina. Zasebni proizvajalci vin uspešno nastopajo na tržiš u in dosegajo vrhunske rezultate v
kvaliteti vin. Prav tako že uvajajo proizvodnjo pene ih vin. Povezani so v Društvo vinogradnikov
Radgonsko – Kapelskih goric.
CILJI
Glavni cilj je ustvarjanje povezane in medsebojno usklajene ponudbe naravnih, zgodovinskih,
kulturnih in drugih danosti ob ine Gornja Radgona. Sem spadajo tudi možnosti razvoja lastne
blagovne znamke.

6
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Drugi cilj je enakopravna vklju itev razli nih tradicionalnih izdelkov in storitev oz. opravil, ki
imajo svoje korenine v kmetijstvu ob ine. Gre za pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah za doseganje dodatnega zaslužka, kar bo pripomoglo k ohranjanju poseljenosti in dvigu
življenjskega standarda prebivalcev na kmetijah.
Tretji cilj je im ve jim poudarek na povezovanju (»grozdenju«), saj samo to lahko pripelje do
tega, da bodo dejansko doseženi sinergijski u inki. Aktivirati je treba Zavod za turizem oz.
partnersko povezovalno podjetje, ki bo v vlogi koordinatorja skrbelo za usklajene in na rtovane
aktivnosti, organiziranje izobraževanj, poenoteno ponudbo (razvoj ene ali ve blagovnih znamk),
ustrezno informacijsko podporo (table, oznake, vodi e, ipd.), predvsem pa za ofenzivno promocijo
ter trženje izdelkov in storitev. Pri povezovanju pa ni poudarek samo na notranjem povezovanju
resursov, temve tudi na povezovanju navzven (s sosednjimi ob inami, s sosednjo Avstrijo).
etrti cilj so aktivnosti pri zagotavljanju dodatnih finan nih sredstev. Država podpira turizem,
bodisi skozi skladnejši regionalni razvoj, bodisi skozi razpise Ministrstva za gospodarstvo
(turisti ni projekti) oz. Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (prestrukturiranje
kmetijstva). Vse bolj pa postajajo aktualni tudi razpisi Evropske unije.
INDIKATORJI
Število turistov (doma ih in tujih), število no itev gostov, število kme kih turizmov, število
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, število ekoloških kmetij, število celovitih turisti nih programov,
pridobljena sredstva iz tujih finan nih virov;
PODPROJEKTI V OKVIRU PRIORITETE 2
1.

Turisti na ponudba
a) promocijska dejavnost in predstavitvene aktivnosti
- izdelava promocijskih materialov,
- izdelava in postavitev enotnih ozna b turisti ne ponudbe,
- promocijske predstavitve na sejmih in sre anjih s partnerskimi mesti in drugih
priložnostih
- priprave in izvedba raznih oblik sodelovanja med mestoma G. Radgona in Bad
Radkersburg.
b) Izvedba tematskih poti
- Kolesarske poti in steze,
- Pohodne in u ne poti,
- Slatinske poti,
- Vzdrževanje vinsko turisti ne ceste,
- Izvedba dostopov in spusti po reki Muri,
- Postavitev ebelarskega parka.
c) ureditev in postavitev turisti nih objektov
- postavitev turisti no informacijskih pisarn v Negovi in TRC Konjiš e,
- prostorska zaokrožitev turisti ne ponudbe v TRC Konjiš e(Odkupi, ureditev
komunalne infrastrukture in ozna b),
- ureditev zemljiš in postavitev razglednega stolpa ter smu arske vle nice v Policah,
- sodelovanje pri aktivnostih (sofinanciranje) za realizacijo izvedbe panoramske
gondole-ži nice Grajski hrib Gornja Radgona – Bad Radkersburg,
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-

sodelovanje pri aktivnostih (sofinanciranje) izgradnje kolesarskega mostu er reko
Muro,
ureditev stopniš a in razsvetljave na Grajski hrib,
ureditev Kulturnih domov (Gornja Radgona, Apa e).

d) obnova spomenikov naravne in kulturne dediš ine
- sanacija kužnih znamenj, kapelic in drugih objektov;
- obnova slatinskih vrelcev;
- sanacija parka v Hercegovš aku;
- sanacija gozda na Grajskem hribu.
2.
Razvoj podeželja
- svetovanje s strani Podjetniško razvojne agencije Gornja Radgona pri pripravi in izvedbi
projektov novih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, oziroma drugih oblik zaposlovanja,
- spodbude za razvoj kmetijstva, novih pridelkov ter novih tehnologij pridelave,
- izdelava programov razvoja podeželja,
- izobraževalni programi za uvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- izvajanje aktivnosti za postavitev tržnic za trženje kme kih pridelkov in izdelkov doma e in
umetne obrti.
NOSILCI IZVAJANJA PROJEKTA
Ob ina Gornja Radgona s podizvajalci, Lokalna turisti na oz. razvojna organizacija (Zavod za
turizem), gospodarski subjekti s podro ja gostinstva in turizma, turisti ne kmetije, kmetje,
kmetijsko svetovalna služba;
4.1.3 Prioriteta 3: Okolje in prostor
KRATEK OPIS
Gre za usmerjanje razvoja prostora v oblikovanje strukture, ki bo podpirala trajnostni razvoj
gospodarskega in socialnega podro ja in hkrati omogo ala nemoteno delovanje naravnega okolja.
Dose i je potrebno im bolj ustrezno rabo obnovljivih in neobnovljivih virov ter ohranjati in
izboljševati kvaliteto življenja in okolja.
Za pospeševanje gospodarskega razvoja in razvoja ob ine kot celote je bistvenega pomena urejena
infrastruktura. Ob ina mora pripraviti in uskladiti prioritete, ki bodo temeljile na upoštevanju
enakomerne teritorialne pokritosti in porazdeljenosti. Upoštevati je potrebno osnovno infrastrukturo
s spremljajo imi objekti, ki dodatno spodbuja gospodarski razvoj, služi pa tudi kmetijstvu in
turizmu, ob tem je povezano tudi prostorsko planiranje in varovanje okolja. Gre za kompleksno
podro je, ki vpliva na trajnostni in uravnotežen razvoj, zagotavlja delovna mesta oz. širitev
zaposlitvenih možnosti ter ustvarja pogoje za kvalitetno življenje in bivanje. Poseben pomen ima
infrastruktura, ki vodi do razli nih gospodarskih in turisti nih podro ij. Ob tem pa ne gre pozabiti
za infrastrukturo na podro ju družbenih dejavnosti oz. dejavnosti javnega pomena (šolstvo,
zdravstvo, šport, kultura).
Varovanje okolja postaja iz dneva v dan pomembnejše. Sem spada tudi zdrava pitna voda, za
katero vsak dan bolj ugotavljamo, koliko nam pomenijo istost in neonesnaženost ter koli inska
neomejenost. Prav na tem podro ju so v ob ini že dalj asa zaznani problemi. Storjeni so že
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konkretni koraki, da bi to stanje popravili oz. sanirali. Seveda pa ni mogo e zagotavljati iste pitne
vode v neomejenih koli inah brez aktivnosti na vseh ostalih podro jih.

CILJI
Glavni cilj je ureditev infrastrukture v ob ini tako, da bo le-ta služila razvoju gospodarstva in
kmetijstva ter razvoju vseh ostalih storitvenih dejavnosti, ki zagotavljajo delovna mesta in
pridobivanje dohodka oz. nove dodane vrednosti.
Sem spada izgradnja vodovodnega omrežja tam, kjer ga še ni tako, da bo vsem prebivalcem v
ob ini zagotovljen dostop do pitne vode. Hkrati se bo reševal problem že uporabljene pitne vode z
ustreznim pre iš evanjem in uporabo v druge koristne namene. Izgrajeni bodo kolektorji in istilne
naprave. V to podro je spada tudi izgradnja cestne in vse ostale infrastrukture (ceste, poti, steze,
plo niki, ipd.). Prav tako infrastruktura na podro ju šolstva, zdravstva in socialnega varstva.
Drugi cilj je odpravljanje in saniranje vseh onesnaževalcev okolja, ki jih ni malo. Pri tem gre za
osveš anje vseh uporabnikov in porabnikov pitne vode ter za osveš anje prebivalstva glede
odlaganja odpadkov, onesnaževanja okolja, ipd..
Kot tretji cilj je potrebno omeniti pomen izvajanja prostorskega planiranja. Aktivnosti že
potekajo, potrebno jih je pospešiti in uskladiti z ostalimi podro ji.
INDIKATORJI
Število (kilometrov)metrov izgrajenega / obnovljenega vodovoda, kanalizacije, obnovljenih cest in
poti, asfaltiranih cest in poti, izgrajene istilne naprave;

PODPROJEKTI V OKVIRU PRIORITETE 3
1.
2.
-

Vodooskrba
Izgradnja istilne naprave Gornja Radgona (sofinanciranje),
Izgradnja istilne naprave Apa e (sofinanciranje),
Izgradnja in sanacija primarnih vodovodov,
Izgradnja in sanacija sekundarnih vodovodov,
Izgradnja in sanacija primarne kanalizacije (sofinanciranje),
Izgradnja in sanacija sekundarne kanalizacije (sofinanciranje),
Izgradnja pre rpavališ ,
Izgradnja vodohramov,
Vodenje aktivnosti za uporabo vrtin za zniževanje onesnaženosti vode in pove anje kapacitete
odjema vode,
Vodenje aktivnosti za dvig podtalnice (11-mlinski potok v Apaški kotlini, Š avnica),
Vodenje aktivnosti za uporabo novih vodnih virov (raziskave oz. izvedba),
Vodenje aktivnosti in posopkov za prepre evanje nadaljnjega onesnaževanja pitne vode z
gnojnico (podelitev koncesije).
Varovanje okolja
iš enje in sanacija divjih odlagališ ,
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-

Sanacija gramoznih jam,
Vodenje in izvajanje okoljskega monitoringa,
Sofinanciranje Centra za ravnanje z odpadki Puconci,
Sofinanciranje zaprtja odlagališ a Hrastje Mota,
Sanacija plazov.

3.
-

Cestna infrastruktura in javna razsvetljava
Izgradnja javne razsvetljave,
Izgradnja plo nikov in kolesarskih poti,
Izgradnja ceste,
Izgradnja avtobusnih postajališ ,
Modernizacija cest,
Vzdrževanje lokalnih cest, prometne signalizacije,
Sofinanciranje magistralne ceste od mejnega prehoda do glavnega križiš a na Partizanski cesti,
Ureditev parkiriš a na mejnem prehodu v Gornji Radgoni.

4.
Stanovanjski in poslovni prostori
- Odkup stanovanj Trate,
- Obnova in vzdrževanje ob inskih nepremi nin,
- Komunalno opremljanje zemljiš za prodajo (za namene individualne gradnje).
5.
Projektna in izvedbena dokumentacija
- Prostorska dokumentacija (izvedba strategije razvoja ob ine, prostorskega reda ob ine,
lokacijskih na rtov),
- Pridobivanje projektne dokumentacije,
- Izvedba programa digitalizacije celotnega katastra ob ine,
- Raznovrstna dokumentacija.
6. Drugi projekti
- Ustanovitev komunalnega podjetja,
- Raziskovanje možnosti uporabe alternativnih virov energije (plin, voda, veter, geotermalna
energija, biomasa, ipd.),
- Gramozni arstvo,
- Ureditev železniškega prometa v ob ini (sanacija morebiti opuš enega tira).
NOSILCI IZVAJANJA PROJEKTA
Ob ina Gornja Radgona s podizvajalci, komunalno podjetje.
4.1.4. Prioriteta 4: Družbene dejavnosti
KRATEK OPIS
Podro je družbenih dejavnosti obsega: predšolsko varstvo, šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo,
šport in rekreacijo ter kulturo. Podro ja obravnavana na tem mestu se pokrivajo z drugimi podro ji
življenja in dela v ob ini oz. zagotavljajo pogoje za delovanje teh podro ij. Prepletenost z
gospodarstvom (kmetijstvom in turizmom) je izredno velika.
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CILJI
Glavni cilj je zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje družbenih dejavnosti v ob ini, dvig
kakovosti življenja (socilano varstvo), delovanja in bivanje vseh prebivalcev v ob ini (kulturne
dejavnosti), kvalitetnejše preživljanje prostega asa (šport in rekreacija), ipd.. Pri tem je izrednega
pomena vloga ob ine kot koordinatorja interesov, aktivnosti in finan nih sredstev.
Drugi pomemben cilj je posredovanje usposobljanj za ob ane v smislu izboljšanja življenske
ravni prebivalcev. Odgovornosti poleg ob ine nosijo tudi razli ne institucije, zavodovi, šole in vrtci,
ipd. Pomemben del je tudi usposabljanje kadrov za pripravo ustreznih projektov in projektno
vodenje le-teh.
INDIKATORJI
Višina sredstev vložena v predšolsko varstvo, šolstvo, zdravstvo, ipd.; število vklju enih v
programe po posameznih podro jih, število programov.
PODPROJEKTI V OKVIRU PRIORITETE 4
Vrtci in šole
1.
- Obnova sanitarij in zamenjava kritine v Vrtcu Manko Golar Gornja Radgona enoti na Kocljevi
4,
- Opremljanje enot Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona z igrali, didakti nim materialom in
opremo,
- Ureditve razdelilne kuhinje v objektu Vrtca Manka Golarja - Apa e
- Investicijska vlaganja v obnovo prostorov in nabavo opreme v osnovnih šolah,
- Sofinanciranje programov podjetništva v osnovnih šolah,
- Vodenje aktivnosti uvedbe srednješolskega ali poklicnega (prakti nega) programa v ob ini v
povezavi z gospodarstvom.
2.
Socialno varstvo
- Sofinanciranje izgradnje doma starejših ob anov,
- Programi pomo i marginalnim skupinam prebivalstva,
- Programi pomo i mladim.
3.
Zdravstveno varstvo in lekarniška dejavnost
- Prenova Zdravstvene postaje Apa e,
- Pridobitev in ureditev prostorov za lekarniško dejavnost,
- Programi spodbujanja zdravega življenja ob anov.
4.
Kultura
- Prenova Špitala za potrebe ureditve muzejske dejavnosti,
- Obnova kulturnih domov (Apa e, Gornja Radgona).
5.
Športna dejavnost
- izgradnja tribun in prostorov na ŠRC Trate.
NOSILCI IZVAJANJA PROJEKTA
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Ob ina Gornja Radgona s podizvajalci, Vrtec Manko Golar Gornja Radgona, osnovne šole, društva,
institucije, podjetja, ob ani;

4.2. Izbrane strategije, pri akovani u inki, indikatorji
Obravnavani dokument je celostne narave in posega v vsa podro ja življenja in dela v ob ini. Kljub
temu, da so obravnavana štiri prioritetna podro ja, so pokrita vsa podro ja delovanja neke ob ine.
e res na kratko povzamemo cilje izbranih prioritetnih podro ij:
-

zagotovitev prostorskih in drugih pogojev podjetjem …
privabljanje podjetij v ob ino oz. v industrijske cone …
prijave na javne razpise …
ustvariti povezano in medsebojno usklajeno ponudbo …
vklju iti tradicionalne izdelke in storitve oz. obi aje …
povezati vse subjekte (znotraj ob ine in s sosedi) …
zagotoviti dodatna finan na sredstva …
urediti infrastrukturo …
odpraviti in sanirati onesnaževalce okolja …
izvajati prostorsko planiranje …
zagotoviti pogoje za življenje in delo …
zagotoviti usposobljene ljudi …

Potem morajo strategije pokrivati naslednje aktivnosti za dosego teh ciljev:
-

zbiranje vseh potrebnih informacij,
usklajevanje potreb in želja,
pripravljanje vseh potrebnih dokumentov,
usposabljanje ljudi / kadrov za pripravo projektov,
pripravljanje ustreznih projektov,
kandidiranje s projekti v državi in v Evropski uniji,
zagotavljanje doma ih in tujih virov sredstev,
delovanje na dinami en in odprt na in,
omogo anje razvoja;

Pri akuje se, da bodo zastavljeni cilji uresni eni, saj so cilji za rtani na osnovi tehtnih razmislekov,
usklajevanj in pogajanj. Na rtovano obdobje (do leta 2008) je dovolj dolgo, hkrati pa tudi dovolj
dinami no (vstop Slovenije v Evropsko unijo in s tem širitev prostora oz. tržiš a, hkrati pa tudi
konkurence), da bo zastavljene cilje mogo e dosegati. Dosegali pa jih bodo predvsem tisti, ki se
bodo na te naloge dovolj dobro in predvsem pravo asno pripravili. Ob ustrezni motiviranosti vseh
subjektov v ob ini pri akovani u inki iz zastavljenih prioritetnih podro ij ne bi smeli izostati.
Da pa bo mogo e u inkovito spremljati doseženo in pravilno ter predvsem pravo asno ukrepati, so
potrebni indikatorji, ki prikazujejo razliko med planiranim in doseženim. Kolikor bolj bo uresni eno
v skladu s planiranim, toliko manj bo potrebnih sprememb in dopolnjevanj takšnih in podobnih
dokumentov. Vsekakor pa je predvideno, da se bodo pogoji, glede na hitrost današnjega razvoja,
spreminjali in bo zato potrebno tudi stalno spremljanje in dopolnjevanje tega dokumenta.
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4.3. Spremljanje uresni evanja
Spremljanje, vrednotenje in nadzor izvajanja ob inskega razvojnega programa je smiselno
prilagojeno spremljanju, vrednotenju in nadzoru regionalnih razvojnih programov, kar opredeljuje
Navodilo o minimalni obvezni vsebini in metodologiji priprave ter na inu spremljanja in
vrednotenja RRP (Ur.list, št.52/00).
Ob inski svet ob ine Gornja Radgona potrjuje izdelan ob inski razvojni program. Prav tako
spremlja uresni evanje zastavljenih ciljev in predlaga morebitne spremembe ob inskega razvojnega
programa, seveda pa opravlja tudi nadzor nad izvajanjem programa.
Ob inska uprava pripravlja letna poro ila o izvajanju ob inskega razvojnega programa in jih
predloži Ob inskemu svetu. Poro ila morajo vsebovati opis splošnih sprememb razmer v ob ini z
vidika izvajanja ob inskega razvojnega programa ter podatke o doseganju ciljev, o stanju na
posameznem programu oz. projektu, hkrati pa tudi informacije o ovirah in težavah ter ukrepe za
premostitev teh težav oz. predloge sprememb oz. prilagajanj za rtenega dejanski situaciji. Poro ila
za posamezna prioritetna podro ja pripravljajo za to pristojne ob inske strokovne službe.
5.

ZAKLJU EK

Obravnavana prioritetna podro ja skušajo pokrivati vse vidike delovanja in bivanja v ob ini. Ker gre za
medsebojno prepletena in odvisna podro ja in njihovo lo eno obravnavanje je zelo nehvaležna naloga. Toda
zaradi sistemati nosti dela je takšno obravnavanje potrebno in predvsem koristno.

Projektni na in obdelave prioritetnih podro ij je namenjen predvsem tistim, ki bodo pripravljali
projekte ob ine za konkretne zadeve, še posebno takrat, ko bodo le te prijavljali na razli ne javne
razpise oz. bodo kandidirali za tuje finan na sredstva. Glede na to, da se temu danes daje vse ve ji
pomen (to dokazujejo aktivnosti vseh glavnih ministrstev RS) in, da se nahajamo tik pred vstopom
v Evropsko unijo, predstavlja dokument popotnico ob ini v njenem boju za zagotovitev im boljših
in im kvalitetnejših pogojev, tako svojim gospodarskim kot tudi vsem ostalim subjektom v ob ini.
Tako kot se danes podjetja sre ujejo s konkurenco in s pogoji ponudbe oz. povpraševanja, tako so
ob ine prisiljene iti v boj z drugimi ob inami in si v regiji in tudi širše zagotavljati im boljše
pogoje za preživetje. Ob tem pa ve ini ob in to ni dovolj, ne gre ve samo za preživetje, vse
pomembnejši postaja razvoj.
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11. TO KA DNEVNEGA REDA
PREDLOG SKLEPA

OB INA GORNJA RADGONA
OB INSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/561-16-71, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 46502-2/2003-3/DK
Datum: 28.10.2003
Na podlagi 20. lena Statuta ob ine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 94/99, 104/02 in 54/03) je
Ob inski svet Ob ine Gornja Radgona na __________redni seji dne ____________sprejel naslednji

SKLEP
1. Zamenjajo se naslednje nepremi nine last Ob ine Gornja Radgona: parc. št. 509/7, pašnik 3 v
izmeri 218 m2, parc. št. 510/3, njiva 3 v izmeri 1858 m2, parc. št. 510/4, travnik 4 v izmeri 1779
m2 in parc. št. 510/5 gozd 3 v izmeri 2830 m3, vse pripisane k zk. vl. št. 19 k.o. Mele ter parc.
št. 526/1 travnik 3 v izmeri 2187 m2 pripisani k zk. vl. št. 3 k.o. Mele z naslednjimi
nepremi ninami last ARCONT–a, Proizvodnja bivalnih enot, d.d., Ljutomerska 28, 9250 Gornja
Radgona: parc. št. 883/1, zelenica v izmeri 106 m2, parc. št. 883/2, zelenica v izmeri 109 m2,
parc. št. 1163/2, travnik 3 v izmeri 186 m2, in parc št. 1165/2, travnik 2 v izmeri 1152 m2, vse
pripisane zk vl. št. 361 k.o. Gornja Radgona ter parc št. 952 pot v izmeri 104 m2, parc. št. 954,
zelenica v izmeri 210 m2, parc. št. 956, travnik 2 v izmeri 523 m2, parc. št. 957, njiva 1 v izmeri
1645 m2, parc. št. 963, travnik 3 v izmeri 668 m2, parc. št. 964, pot v izmeri 54 m2, parc. št.
976/1 zelenica v izmeri 724 m2 in parc. št. 976/5 dvoriš e v izmeri 102 m2, vse pripisane k. vl.
št. 361 k.o. Gornja Radgona ter parc. št. 467/4, travnik 3 v izmeri 990 m2 pripisani k vl. št. 251
k.o. Mele.
2. Vrednost zemljiš iz 1. to ke tega sklepa je ocenila sodna cenilka Majda Frangež, Radenci in
znaša za zemljiš a last ob ine Gornja Radgona 17.243.694,70 SIT, za zemljiš a last ARCONTA
pa 18.377.307,00 SIT.
3. Ugotovljeno razliko v vrednosti nepremi nin, ne pla a ob ina Gornja Radgona ARCONT-u.
Davek pla a vsaka stranka za nepremi nine, ki jih da v zamenjavo.
4. Druge stroške v zvezi z zamenjavo zemljiš nosi Ob ina Gornja Radgona.

ŽUPAN
OB INE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
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Obrazložitev
Nepremi nine, ki jih ob ina Gornja Radgona zamenjuje se nahajajo v k.o. Mele in mejijo z
zemljiš i last ARCONT-a. Ve ina zemljiš last ob ine so nezazidana stavbna zemljiš a, parc. št.
510/5 je v celoti gozd, parc. št. 510/4 pa delno gozd. Na navedenih zemljiš ih ob ina v planskih
aktih ni predvidela gradnje objektov, ki so v interesu ob ine.
Nepremi nine, ki jih ARCONT zamenjuje se nahajajo v Gornji Radgoni okrog stare
transformatorske postaje, parc. št. 883 pa je v naravi delno plo nik, parc. št. 976/1 in 976/5 se
nahajata za stanovanjskim blokom ob gostilni Kolbl. Na zemljiš u parc. št. 976/5bo izgrajeno
nadomestno parkiriš e, ki ga izgubijo stanovalci rde ega bloka ob izgradnji krožnega križiš a pri
starem Petrolu. Z zamenjavo ob ina Gornja Radgona pridobi ve vredna zemljiš a, zamenjava
nekaterih prej navedenih zemljiš pa je tudi v javnem interesu (plo nik, krožno križiš e).
Ob inskemu svetu predlagam, da predlog sklepa obravnava in ga sprejme.

PRIPRAVIL:
Dragan KUJUNDŽI , l.r.

ŽUPAN
OB INE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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12. TO KA DNEVNEGA REDA

OB INA GORNJA RADGONA
OB INSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/561-16-71, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Na podlagi 20. lena Statuta Ob ine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/03) je
Ob inski svet Ob ine Gornja Radgona na svoji seji_________dne ________sprejel naslednji

SKLEP
Izhodiš ne cene za prodajo ob inskega stvarnega premoženja, dolo ene v programu prodaje
ob inskega stvarnega premoženja za leto 2002/2003 in v spremembah in dopolnitvah programa
prodaje ob inskega stvarnega premoženja za leto 2002/2003 se znižajo za 25 % ter se izvede
ponovni javni razpis z znižanimi izhodiš nimi cenami in sicer za naslednje objekte:
1. Poslovni prostori (trgovina in bife) v pritli ju poslovno – stanovanjskega objekta
Stogovci 23 v velikosti 107,33 m2 s pripadajo im deležem gradbene parcele (funkcionalno
zemljiš e), parc. št. 335/12, k.o. Drobtinci, za izhodiš no ceno 7.599.365,05 SIT (znižana
cena je 5.699.523,78 SIT).
2. Stanovanje v I. etaži poslovno – stanovanjskega objekta Stogovci 23 v velikosti 46,90
m2 s pripadajo im deležem gradbene parcele (funkcionalno zemljiš e), parc. št. 335/12, k.o.
Drobtinci, za izhodiš no ceno 3.165.738,15 SIT (znižana cena je 2.374.303,61 SIT).
3. Stanovanje v I.etaži poslovno – stanovanjskega objekta Stogovci 23 v velikosti 53,05 m2
s pripadajo im deležem gradbene parcele (funkcionalno zemljiš e), parc. št. 335/12, k.o.
Drobtinci, za izhodiš no ceno 3.616.293,50 SIT (znižana cena je 2.712.220,12 SIT).
4. Ve stanovanjski objekt Apa e 122 v Apa ah (stara šola) v izmeri 1092 m2 s
pripadajo im stavbnim zemljiš em v skupni površini 814 m2, parc. št. 53/3, 53/2 in 846/17,
vse k.o. Apa e, komunalno opremljeno, za izhodiš no ceno 18.371.180,30 SIT (znižana
cena je 13.778.385,22 SIT).
5. Nezazidano stavbno zemljiš e v Lutvercih (pri Gori kem) v izmeri 6160 m2, parc. št.
1/2, 207 in 209/2, vse k.o. Lutverci, delno komunalno opremljeno, za izhodiš no ceno
3.255.143,30 SIT (znižana cena je 2.441.357,47 SIT).
6. Ve stanovanjski objekt Apaška 11 v Gornji Radgoni (Cecinijeva graš ina) v izmeri 300
m2 s pripadajo im stavbnim zemljiš em v skupni površini 2229 m2, parc. št. 458/2 in 458/1,
obe k.o. Hercegovš ak, komunalno opremljeno, za izhodiš no ceno 18.274.235,90 SIT
(znižana cena je 13.705.676,92 SIT).
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7. Poslovnostanovanjski objekt Jurkovi eva 21,23 v Gornji Radgoni v izmeri 223 m2 s
pripadajo im stavbnim zemljiš em v skupni površini 293 m2, del parc. št. 82/1 in 82/5, obe
k.o. Gornja Radgona, komunalno opremljeno, za izhodiš no ceno 15.231.085,25 SIT
(znižana cena je 11.423.313,93 SIT).
8. Poslovnostanovanjski objekt Jurkovi eva 25 v Gornji Radgoni v izmeri 223 m2 s
pripadajo im stavbnim zemljiš em v skupni površini 293 m2, del parc. št. 82/1 in 82/5, obe
k.o. Gornja Radgona, komunalno opremljeno, za izhodiš no ceno 15.231.085,25 SIT
(znižana cena je 11.423.313,93 SIT).
9. Poslovna stavba Cankarjeva 5 v Gornji Radgoni (stari vrtec) v izmeri 339 m2 s
pripadajo im stavbnim zemljiš em v skupni površini 3606 m2, parc št. 27/9 in 21, obe k.o.
Police, komunalno opremljeno, za izhodiš no ceno 23.926.427,00 SIT (znižana cena je
17.944.820,25 SIT).
10. Zemljiš e na Mariborski cesti v Gor. Radgoni (pri Mullerju) v izmeri 806 m2, parc. št.
972/1 k.o. Gornja Radgona, komunalno opremljeno, za izhodiš no ceno 3.491.431,90 SIT
(znižana cena je 2.618.573,92 SIT).
Zaradi vložene tožbe AMD Gornja Radgona v zadevi lastninjenja Športno
rekreacijskega centra Trate je na parc. št. 972/1, ki je v istem vložku to je št. 443
k.o.Gornja Radgona v katerem so tudi parcele športnega centra, vknjižena
plomba. Izvedba kupoprodajne pogodbe bo možna šele po izbrisu plombe s
strani Okrajnega sodiš a v Gornji Radgoni.
11. Zemljiš e s stanovanjsko stavbo in gospodarskim poslopjem v Ivanjševskem
vrhu v skupni izmeri 4971 m2, parc. št. 1078/1, 1078/2 in 1078/3, vse k.o.
Ivanjševci, komunalno neopremljeno, za izhodiš no ceno 2.302.539,00 SIT
(znižana cena je 1.726.904,25 SIT).
Urejenega dovoza in dostopa do navedenih zemljiš ni, obstaja pa možnost
izvedbe priklju ka na gozdno pot, ki je utrjena.
12. Zemljiš e v Lutvercih (pri Teršeku) v izmeri 827 m2, parc. št. 38, k.o. Lutverci,
komunalno opremljeno, za izhodiš no ceno 1.591.490,65 SIT (znižana cena je
1.193.617,98 SIT).
Zemljiš e bo na razpolago izbranemu kupcu po 31.01.2004, ker je do tega
datuma oddano v najem.
Štev.: 46502-5/2003-38/AS
Datum:
ŽUPAN
OB INE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
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O b r a z l o ž i t e v:
Ob inski svet Ob ine Gornja Radgona je na 21. redni seji dne 29.11.2001 sprejel Program prodaje
ob inskega stvarnega premoženja za leto 2002/2003 in na 5. redni seji dne 10.04.2003 sprejel
Spremembe in dopolnitve Programa prodaje ob inskega stvarnega premoženja za leto 2002/2003.
Na podlagi navedenega je komisija za odprodajo ob inskega stvarnega premoženja pripravila v letu
2002 in 2003 javni razpis z javnim zbiranjem ponudb za objekte, navedene v sklepu. Nekateri
objekti so bili predmet razpisa že dvakrat, vendar ni bilo zainteresiranih ponudnikov oz. so bile
ponudbe neveljavne. Zato komisija predlaga, da se izhodiš ne cene, ki jih je dolo il pooblaš eni
cenilec, znižajo za 25 % ter se izvede ponovni javni razpis z znižanimi izhodiš nimi cenami.
Ob inskemu svetu Ob ine Gornja Radgona predlagamo, da predlagani sklep obravnava in sprejme.
Gornja Radgona, 30.10.2003

KOMISIJA ZA PRODAJO
OB INSKEGA STVARNEGA
PREMOŽENJA
Predsednik
Dragan KUJUNDŽI , l.r.

ŽUPAN
OB INE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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