OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

DODATNO GRADIVO
za 5. redno sejo občinskega sveta, dne 23. 6. 2011

K tč. 6:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja
Prlekija d.o.o. (skrajšani postopek) (dodatna obrazložitev predloga odloka in
dopolnjen predlog sklepa)
K tč. 13: Premoženjska bilanca Občine Gornja Radgona na dan 31.12.2010 (dopolnitev
obrazložitve)
K tč. 15: Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju
občine Gornja Radgona in program nakupov – za leto 2011 (dopolnitve na
podlagi predlogov odborov)
K tč. 16: Sklep o imenovanju člana skupščine javnega podjetja Prlekija d.o.o. (predlog
sklepa z obrazložitvijo)

MNENJA IN PREDLOGI
−
−
−
−
−

Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe
Odbora za družbene dejavnosti
Odbora za kmetijstvo in turizem
Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo
Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve

DODATNA OBRAZLOŽITEV
PREDLOGA
ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA PRLEKIJA d.o.o.
(skrajšani postopek)
Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 18. redni seji, dne 23.02.2009 sprejel naslednji
SKLEP
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja
Prlekija d.o.o. – druga obravnava.
2. Drugi odstavek 6. člena tega odloka je razumeti tako, da bo lahko Javno podjetje Prlekija d.o.o.
upravljalo na območju naše občine le s tranzitnim in primarnimi vodi vodovoda in javne
kanalizacije, ki bodo zgrajeni s sredstvi kohezijskega sklada.

1. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO
Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d. o. o. (Ur. list RS, št. 24/2009)
1. člen
(namen odloka)
S tem odlokom se ustanovi Javno podjetje Prlekija d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje). Ustanoviteljice
javnega podjetja (v nadaljevanju: ustanoviteljice) so:
1. Občina Apače, Apače 42a, 9253 Apače,
2. Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona,
3. Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru,
4. Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer,
5. Občina Radenci, Radgonska cesta 5, 9252 Radenci,
6. Občina Razkrižje, Šafarsko 40, 9240 Ljutomer,
7. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij,
8. Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.
Ustanoviteljske pravice izvršujejo ustanoviteljice na skupščini in preko Sveta ustanoviteljic.
6. člen
(dejavnost)
Javno podjetje izvaja obvezni občinski gospodarski javni službi varstva okolja:
1. Oskrba s pitno vodo in
2. Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin: Apače, Gornja
Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej.
Podjetje opravlja dejavnosti obveznih občinskih gospodarskih javnih služb na področju občin iz prvega
odstavka tega člena na podlagi sprejetega odloka posamezne občine, ki ureja izvajanje posamezne obvezne
občinske gospodarske javne službe na njenem področju in pogodbe, ki jo podpiše s posamezno občino.
7. člen
(registracija dejavnosti)
Javno podjetje se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07),
registrira za opravljanje naslednjih dejavnosti:
Glavna dejavnost javnega podjetja je:
36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode.
Druge dejavnosti družbe so:
37.000 Ravnanje z odplakami
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
73.000 Oglaševanje in raziskovanje trga.
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Poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena opravlja javno podjetje tudi vse druge posle, ki so potrebni
za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti, oziroma, ki pripomorejo k izvajanju občinskih gospodarskih
javnih služb, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
26. člen
(razdelitev glasov v skupščini)
Člani skupščine imajo število glasov, določeno v razmerju z obsegom poslovnega deleža ustanoviteljice,
ki ga je imenovala, oziroma na vsakih dopolnjenih 20 EUR osnovnega kapitala en glas. Tako ima član:
+-----------------------------+----------------+---------------+
|
Član skupščine
| Osnovni vložek | Število glasov|
|
iz občine
|
v EUR
|
|
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Apače
|
19.040
|
952
|
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Gornja Radgona
|
45.000
|
2.250
|
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Križevci
|
18.140
|
907
|
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Ljutomer
|
61.540
|
3.077
|
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Radenci
|
27.420
|
1.371
|
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Razkrižje
|
6.820
|
341
|
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Sveti Jurij ob Ščavnici
|
15.180
|
759
|
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Veržej
|
6.860
|
343
|
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Skupaj
|
200.000
|
10.000
|
+-----------------------------+----------------+---------------+
31. člen
(pogoji za imenovanje)
Za direktorja Javnega podjetja Prlekija d.o.o. je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev
izpolnjuje naslednje pogoje:
1. najmanj univerzitetna strokovna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem
ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri;
2. najmanj 7 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 4 leta na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih;
3. aktivno znanje slovenskega jezika;
4. vodstvene in organizacijske sposobnosti;
5. strokovno poznavanje dela na področju gospodarskih javnih služb;
6. znanje uporabe informacijskih tehnologij.

2. DOPOLNJEN PREDLOG SKLEPA
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. – skrajšani
postopek, v predlaganem enotnem besedilu.
2. Četrti odstavek 6. člena odloka je razumeti tako, da bo Javno podjetje Prlekija
d.o.o. upravljalo na območju naše občine le s tranzitnim in primarnimi vodi
vodovoda, ki bodo zgrajeni s sredstvi kohezijskega sklada.
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Gornja Radgona, 22.06.2011

DOPOLNITEV OBRAZLOŽITVE PREMOŽENJSKE BILANCE OBČINE GORNJA
RADGONA ZA LETO 2010

Dopolni se druga alineja 2. točke »Sestavljanje premoženjske bilance Občine Gornja
Radgona« tako, da glasi :
-

posredni uporabniki, kamor po 6. točki 3. člena Zakona o javnih financah sodijo javni
skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanoviteljica je občina :
o Zdravstveni dom Gornja Radgona,
o Osnovna šola dr.Antona Trstenjaka, Negova
o Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona,
o PORA, razvojna agencija Gornja Radgona,
o Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona,
o Osnovna šola Gornja Radgona, katere premoženjska bilanca vključuje tudi
podatke za Podružnično šolo za izobraževanje in usposabljanje otrok s
posebnimi potrebami dr.Janka Šlebingerja Gornja Radgona,
o Glasbena šola Gornja Radgona,
o Ljudska univerza Gornja Radgona.

PRIPRAVILA :
FRAS Dominika, l.r.

PREDLAGATELJ :
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

DOPOLNITEV PROGRAMA PRODAJE OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA
NA OBMOČJU OBČINE GORNJA RADGONA IN PROGRAM NAKUPOV – za leto 2011

A. DOPOLNITEV PROGRAMA PRODAJE
Zap. Objekt (zemljišče) K.o.
št.
1

1.

2.

2
Zemljišče v Gor.
Radgoni (pri
stanovanjski hiši
Holc Sabina)

Parc.
št.

3
Gornja
Radgona

Zemljišče na Grajski Gornja
cesti v Gor. Radgoni Radgona
(pri masažnem studiu
Ravnikar)

4
526

65/21

Kultura po
katastrskih
podatkih
5
Travnik
Pot

Njiva
Ekstenzivni
sadovnjak

Izmera v m2

6
582m2
(del parcele v
velikosti cca 20
m2 )

32.093m2
(del parcele v
velikosti cca
2.000 m2)

73

Gozd

1.014m2
(del parcele v
velikosti cca 300
m2 )
56 m2

3.

Zemljišče v Spodnji
Ščavnici (pri
TOKAMU)

Spodnja
Ščavnica

1481/4

Cesta

4.

Zemljišče v
Črešnjevcih (pri
Osojnikovih)

Črešnjevci

694/1

Travnik

1.928m2
(del parcele v
velikosti cca 420
m2 )

SKUPAJ:

Okvirna Način
cena
prodaje
(EUR)
7
8
300,00 Prodaja
konkretnemu
investitorju – na
podlagi vloge
(po geodetski
odmeri)
20.000,00 Javno zbiranje
ponudb (po
geodetski
odmeri obeh
parcel)
3.000,00

560,00 Prodaja
konkretnemu
investitorju – na
podlagi vloge
4.200,00 Prodaja
konkretnemu
investitorju – na
podlagi vloge
(po geodetski
odmeri)

28.060,00 EUR

O B R A Z L O Ž I T E V:
V predlogu dopolnitve programa prodaje za leto 2011 je zajetih 5 različnih parcel v k.o. Gornja
Radgona, k.o. Spodnja Ščavnica in k.o. Črešnjevci. Velikost vseh zemljišč je cca 2.800 m2.
Za nepremičnine, to je zemljišča pod zaporedno številko 1, 3 in 4 bo možna odprodaja po objavi
namere na podlagi neposredne pogodbe zainteresiranim kupcem.
Nepremičnine pod zaporedno številko 2 se bodo odprodala na podlagi javnega zbiranja ponudb, ki
bo objavljeno v razglasnem delu Uradnega lista RS.
Vsa zemljišča so stavbna, vrednosti zemljišč pa se določijo na podlagi cenitev sodnih izvedencev.
Občinskemu svetu predlagamo, da dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja
za leto 2011 obravnava in sprejme.

B. PROGRAM NAKUPOV
Zap. Objekt (zemljišče) K.o.
št.
1

1.

2.

Parc.
št.

Izmera v m2

Kultura po
katastrskih
podatkih

Okvirna Način
cena
nakupa
(EUR)

2
3
Poslovni prostori na Gornja
Trgu svobode v Gor. Radgona
Radgoni (prej
trgovina
TehnocenterMERCATOR d.d.)

4
371/2

5
6
7
Stanovanjska stavba Poslovni prostor v Skupna
velikosti
cena:
224,30m2
146.000,00
(delež
Občine
Gornja
Radgona
predstavlja
42,89%,
oz.
62.620,00)

Stavbno zemljišče v Lomanoše
Lomanoših (pri
nogometnem igrišču)
-trenutno je v lasti
Marije Šinko

265/1

Travnik

265/3

Gospod. poslopje
Dvorišče
Stanovanjska stavba

4.283 m2
18 m2
751 m2
72 m2

SKUPAJ:

8
Poslovni
prostor
odkupijo vse
štiri občine v
odgovarjajočih
deležih – za
potrebe obnove
in širitve
knjižnice v Gor.
Radgoni

Skupaj: Na podlagi
16.000,00 prodajne
pogodbe

78.620,00 EUR

O B R A Z L O Ž I T E V:
Poslovni prostori na Trgu svobode v Gornji Radgoni (prej trgovina Tehnocenter-MERCATOR d.d.)
bodo namenjeni za širitev in obnovo knjižnice, ki deluje trenutno v 1. nadstropju poslovne stavbe na
Trgu svobode. Obstoječi prostori so glede velikosti daleč pod predpisanimi standardi za tovrstno
dejavnost, s predvideno širitvijo in obnovo pa se z dvigalom izvede tudi povezava med novimi
prostori v pritličju in obstoječimi v nadstropju.
Stavbno zemljišče v Lomanoših se želi odkupiti predvsem za športne potrebe in prireditve na
podlagi predloga Sveta KS Spodnja Ščavnica, saj se zemljišče nahaja ob nogometnem igrišču
Lomanoše, katerega lastnica je KS Spodnja Ščavnica.
Občinskemu svetu predlagamo, da dopolnitev programa nakupov za leto 2011 obravnava in
sprejme.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Dopolnitev programa prodaje občinskega
stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona in dopolnitev programa nakupov
– za leto 2011.

Številka: 007-142008-U111
Datum: 22. 6. 2011
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

PREDLOG

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Na podlagi 24. in 25. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d. o. o. (Uradni list
RS, št. 24/2009), 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo občine Gornja
Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1 in št. 47/08 z dne 1. 12. 2008) in na
podlagi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je Občinski svet
Občine Gornja Radgona na svoji .... seji, dne ………… sprejel naslednji

SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona imenuje g. Dragana KUJUNDŽIČA za člana
Skupščine JP Prlekija d.o.o..
2. Mandat člana Skupščine JP Prlekija je vezan na delo v občinski upravi.

Številka: 007-8/2008
Datum:

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ

OBRAZLOŽITEV:
V skladu z določili 24. in 25. člena veljavnega Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija
d.o.o. (Uradni list RS, št. 24/2009), vsaka občina ustanoviteljica Javnega podjetja Prlekija
d.o.o. imenuje in razrešuje po enega člana Skupščine Javnega podjetja Prlekija d.o.o. in
njegovega namestnika.
O imenovanju in razrešitvi posameznega člana Skupščine JP Prlekija d.o.o. in njegovega
namestnika, odloča občinski svet posamezne občine ustanoviteljice, pri čemer traja mandat
članov Skupščine JP Prlekija d.o.o. in njihovih namestnikov 4 leta in je vezan na delo v
občinski upravi ali članstvo v občinskem svetu in na mandat občinskega sveta, oziroma
mandat župana. Glede na to, da se je v oktobru 2010 iztekel mandat obstoječim občinskim
svetom in županom, je potrebno imenovati nove člane skupščine JP Prlekija d.o.o. in njihove
namestnike.
Ne glede na določila 24. in 25. Člena veljavnega Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja
Prlekija d.o.o., pa je občinski svet pri imenovanju članov skupščine JP Prlekija dolžan
upoštevati določila Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.
45/2010), ki v 27. Členu določa, da župani in podžupani zaradi nezdružljivosti navedenih
funkcij ne morejo biti člani skupščine javnega podjetja.
V tej zvezi je bilo pridobljeno tudi mnenje Računskega sodišča Republike Slovenije, številka
331-1/2010/12, z dne 11.03.2011.
V smislu navedenega, bodo občinskim svetom naknadno predlagane v potrditev tudi
spremembe določil 24., 25. in 27. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o.,
z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010).

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 2. seji, dne 16. 6. 2011
obravnavala in sprejela predlog, da se za člana skupščine JP Prlekija d.o.o. imenuje g. Dragan
KUJUNDŽIČ – direktor Občinske uprave Občine Gornja Radgona. Komisija predlaga
občinskemu svetu, da predloženi sklep obravnava in sprejme.

V Gornji Radgoni, junij 2011

KOMISIJA ZA MANDATNA
VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA:
PREDSEDNIK
Vinko ROUS, l.r.

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si
Številka: 011-1/2010-OVO/3
Datum: 15. 6. 2011

Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je na podlagi 64. člena
Poslovnika občinskega sveta občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99), na 3. seji dne 15. 6.
2011, obravnaval naslednje gradivo za sejo občinskega sveta:
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Prlekija d.o.o. –
skrajšani postopek
2. Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Gornja Radgona – prva obravnava
3. Novelacija lokalnega energetskega koncepta za občino Gornja Radgona
4. Odlok o dopolnitvah Odloka o priključitvi delov določenih naselij k naselju Gornja Radgona
– skrajšani postopek
5. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo
občin Gornja Radgona in Apače« - skrajšani postopek
6. Občinski program varnosti Občine Gornja Radgona
7. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju Občine Gornja
Radgona in program nakupov – za leto 2011
Na podlagi razprav je odbor sprejel naslednje

mnenje in predloge:
Ø Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Prlekija d.o.o. –
skrajšani postopek
Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Prlekija d.o.o. – skrajšani
postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z naslednjo
dopolnitvijo predloga sklepa:
»1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o ustanovitvi javnega Podjetja
Prlekija d.o.o. – skrajšani postopek.
2. Četrti odstavek 6. člena odloka je razumeti tako, da bo Javno podjetje Prlekija d.o.o. upravljalo na
območju naše občine le s tranzitnim in primarnimi vodi vodovoda, ki bodo zgrajeni s sredstvi
kohezijskega sklada.«
Ø Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Gornja Radgona – prva obravnava
Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog Odloka
o občinskem prostorskem načrtu občine Gornja Radgona – prva obravnava in predlaga občinskemu
svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.

Ø Novelacija lokalnega energetskega koncepta za občino Gornja Radgona
Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval Novelacijo
lokalnega energetskega koncepta za občino Gornja Radgona in predlaga občinskemu svetu, da jo
obravnava in sprejme v predloženi vsebini.
Ø Odlok o dopolnitvah Odloka o priključitvi delov določenih naselij k naselju Gornja Radgona
– skrajšani postopek
Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog Odloka
o dopolnitvah Odloka o priključitvi delov določenih naselij k naselju Gornja Radgona – skrajšani
postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.
Ø Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo
občin Gornja Radgona in Apače« - skrajšani postopek
Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog Odloka
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Gornja
Radgona in Apače« - skrajšani postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.
Ø Občinski program varnosti Občine Gornja Radgona
Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval Občinski
program varnosti Občine Gornja Radgona in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi
vsebini z dopolnitvijo, da se pri pripravi programa v bodoče vključi tudi Varnostni sosvet občine
Gornja Radgona in vse krajevne skupnosti v občini Gornja Radgona.
Ø Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju Občine Gornja
Radgona in program nakupov – za leto 2011
Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval Dopolnitev
programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju Občine Gornja Radgona in program
nakupov – za leto 2011 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini, z naslednjo dopolnitvijo:
Ø Pri dopolnitvi programa prodaje se črta 2. točka (zemljišče v Negovi, pri Purgaju).
Ø Pri programu nakupov se doda nova 2. točka – nakup zemljišča v Lomanoših (Šinko Marija,
zemljišče parc. štev. 265/1 in 265/3 k.o. Lomanoše, v velikosti ca 55 a).

PREDSEDNIK ODBORA:
Miran DOKL, l.r.

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si
Številka: 011-1/2010-ODD/3
Datum: 20. 6. 2011

Odbor za družbene dejavnosti je na podlagi 62. člena Poslovnika občinskega sveta občine
Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99), na 3. seji dne 20. 6. 2011, obravnaval naslednje
gradivo za sejo občinskega sveta:

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo,
turizem in promocijo Gornja Radgona – skrajšani postopek

Na podlagi razprav je odbor sprejel naslednje

mnenje in predloge:
Ø Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo,
turizem in promocijo Gornja Radgona – skrajšani postopek

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona – skrajšani
postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.

PREDSEDNIK ODBORA:
Dušan ZAGORC, l.r.

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si
Številka: 011-1/2010-OKT/3
Datum: 20. 6. 2011

Odbor za kmetijstvo in turizem je na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99), na 3. seji dne 20. 6. 2011, obravnaval naslednje
gradivo za sejo občinskega sveta:
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo,
turizem in promocijo Gornja Radgona – skrajšani postopek
2. Sklep o potrditvi cenika za turistično vodenje na območju občine Gornja Radgona

Na podlagi razprav je odbor sprejel naslednje

mnenje in predloge:
Ø Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo,
turizem in promocijo Gornja Radgona – skrajšani postopek
Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona – skrajšani
postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.
Ø Sklep o potrditvi cenika za turistično vodenje na območju občine Gornja Radgona
Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Sklepa o potrditvi cenika za turistično
vodenje na območju občine Gornja Radgona in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava
in sprejme v predloženi vsebini.

PREDSEDNIK ODBORA:
Branko KOCBEK, l.r.

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 011-1/2010-OGP/3
Datum: 20. 6. 2011

Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je na podlagi 61. člena Poslovnika občinskega
sveta občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99), na 3. seji dne 20. 6. 2011,
obravnaval naslednje gradivo za sejo občinskega sveta:

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo,
turizem in promocijo Gornja Radgona – skrajšani postopek
2. Sklep o potrditvi cenika za turistično vodenje na območju občine Gornja Radgona

Na podlagi razprav je odbor sprejel naslednje

mnenje in predloge:
Ø Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo,
turizem in promocijo Gornja Radgona – skrajšani postopek
Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je obravnaval predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona –
skrajšani postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini.
Ø Sklep o potrditvi cenika za turistično vodenje na območju občine Gornja Radgona
Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je obravnaval predlog Sklepa o potrditvi cenika
za turistično vodenje na območju občine Gornja Radgona in predlaga občinskemu svetu, da
ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.

PREDSEDNIK ODBORA:
Stanislav ROJKO, l.r.

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si
Številka: 011-1/2010-OPF/3
Datum: 16. 6. 2011

Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je na podlagi 60. člena Poslovnika
občinskega sveta občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99), na 3. seji dne 16. 6.
2011, obravnaval naslednje gradivo za sejo občinskega sveta:
1. Premoženjska bilanca Občine Gornja Radgona na dan 31. 12. 2010
2. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine
Gornja Radgona in program nakupov – za leto 2011

Na podlagi razprav je odbor sprejel naslednje

mnenje in predloge:
Ø Premoženjska bilanca Občine Gornja Radgona na dan 31. 12. 2010
Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval Premoženjsko bilanco
Občine Gornja Radgona na dan 31. 12. 2010 in predlaga občinskemu svetu, da jo obravnava
in sprejme v predloženi vsebini z dopolnitvijo, da se na seji občinskega sveta dopolni
obrazložitev pod točko 2. Sestavljanje premoženjske bilance občine Gornja Radgona.
Ø Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine
Gornja Radgona in program nakupov – za leto 2011
Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval Dopolnitev programa
prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona in program
nakupov – za leto 2011 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v
predloženi vsebini, z naslednjo dopolnitvijo:
Ø Pri dopolnitvi programa prodaje se črta 2. točka (zemljišče v Negovi, pri Purgaju).
Ø Pri programu nakupov se doda nova 2. točka – nakup zemljišča v Lomanoših (Šinko
Marija, zemljišče parc. štev. 265/1 in 265/3 k.o. Lomanoše, v velikosti ca 55 a).
PREDSEDNICA ODBORA:
Urška ZIERNFELD, l.r.

