OBČINA GORNJA RADGONA

8. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
OBČINE GORNJA RADGONA

DNE

26. 1. 2012

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: 013-2/2010-OS/8-F1
Datum: 13. 1. 2012
Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),

SKLICUJEM
8. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,
ki bo v četrtek, 26. januarja 2012, s pričetkom ob 14.00 uri,
v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.
Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 7. redne seje občinskega sveta
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
5. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
6. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012 (druga obravnava) –
obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski
upravi
7. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. (skrajšani postopek) –
obrazložitev Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi
8. Odlok o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev
Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi
9. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja
preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2012 –
obrazložitev Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi
10. Program dela občinskega sveta in občinske uprave občine Gornja Radgona v letu 2012
– obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave
11. Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2012 – obrazložitev Vladimir
MAUKO, višji svetovalec v občinski upravi
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12. Koledar prireditev v letu 2012 v občini Gornja Radgona – obrazložitev mag. Norma
BALE, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
13. Poročilo o izvedbi o izvedbi nadzora finančnega poslovanja javnega zavoda Vrtec
Manka Golarja Gornja Radgona za leto 2010 – obrazložitev Bojan ERLIH, predsednik
Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
14. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda. Gradivo za sejo je dostopno tudi na
uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »gradiva in
sklepi občinskega sveta«.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

VABILO PREJMEJO:
1. članice in člani občinskega sveta
2. poročevalci
− direktor in uslužbenci občinske uprave
− predsednik nadzornega odbora občine, gospod Bojan Erlih
3. krajevne skupnosti v občini
4. sredstva javnega obveščanja
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ZAPISNIK
7. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 8. 12. 2011,
s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

K tč. 1: Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Sejo je vodil Anton KAMPUŠ, župan Občine Gornja Radgona (v nadaljevanju zapisnika: župan).
Pričel je s sejo in pozdravil vse prisotne.
Župan je ugotovil, da je občinski svet sklepčen, saj je bilo ob pričetku seje navzočih 18 od
skupno 21 članic in članov občinskega sveta.
Ob pričetku seje so bili navzoči naslednje članice in člani občinskega sveta:
Miran DOKL, Zvonko GREDAR, Ingeborg IVANEK, Alenka KAUČIČ, Branko KLUN, Branko
KOCBEK, Milan KRIŽAN, mag. Nataša LORBER, Milan NEKREP, Miroslav NJIVAR,
Stanislav ROJKO, David ROŠKAR, Vinko ROUS, Franc SATLER, Matej ŠKROBAR, Dušan
ZAGORC, Urška ZIERNFELD, Robert ŽINKOVIČ.
Izmed članic in članov občinskega sveta so svojo odsotnost na seji predhodno opravičili: mag.
Norma BALE in mag. Zlatko ERLIH, do 3. točke pa je bil odsoten Ivan KAJDIČ.
Ostali navzoči na seji:
Ø Dragan KUJUNDŽIČ – direktor Občinske uprave Občine Gornja Radgona;
Ø uslužbenci občinske uprave: Vladimir MAUKO, Dominika FRAS, Danilo VLAJ, Suzana
GRAH, Majda FERENC, Daniel VEBERIČ, Boštjan FLEGAR, Simona BUDJA;
Ø Bojan ERLIH – predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona;
Ø novinarji oz. predstavniki sredstev javnega obveščanja.
Seja je bila posneta z digitalnim zapisom na podatkovni medij, ki se hrani.
Članice in člani občinskega sveta so predlog dnevnega reda in gradivo prejeli s sklicem seje.
Vsem članicam in članom občinskega sveta ter ostalim prisotnim je bilo pred sejo na mize
razdeljeno naslednje dodatno gradivo:
− K tč. 6: Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Gornja Radgona (druga obravnava)
(spremembe predloga odloka s strani predlagatelja);
Ø mnenja in predlogi Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe;
Ø mnenja in predlogi Odbora za družbene dejavnosti;
Ø mnenja in predlogi Odbora za kmetijstvo in turizem;
Ø mnenja in predlogi Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo;
Ø mnenja in predlogi Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve.

K tč. 2:

Obravnava in sprejem zapisnika 6. redne seje občinskega sveta

Župan je dal v obravnavo zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je
bila dne 26. 9. 2011 ter povabil navzoče k razpravi o zapisniku.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je predlagal dopolnitev vsebine njegove razprave,
zapisane na 2. strani (drugi odstavek 3. točke), in sicer, da se besede »član občinskega sveta«
nadomestijo z besedami »predsednik Statutarno pravne komisije«, predlagal pa je še dopolnitev
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vsebine pred besedama »predlagal županu« z besedami »in v imenu Statutarno pravne komisije«.
Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta, je izpostavil vsebino prvega in drugega odstavka 5.
točke dnevnega reda »Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama«, kjer je
zapisan način in odločitev glede vsebine in pomena te točke. Predlagal je, da to vsebino
obravnava Statutarna pravna komisija in ugotovi ali je bil predlog sklepa na mestu, in ali je bil
sprejet.
Župan je pojasnil gospodu Žinkoviču, da se je pri 5. točki prejšnje seje preverjala le aktualnost
točke.
Drugih prijav k razpravi več ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in
člani občinskega sveta so nato soglasno (18 navzočih, od tega 18 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 60:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 26. 9. 2011 v predloženi vsebini, vključno s predlaganima
pripombama.
Prisotnost na seji se je povečala, saj se je seji v tem času pridružil Ivan KAJDIČ, član občinskega
sveta. Na seji je bilo v tem času prisotnih 19 članic in članov občinskega sveta.

K tč. 3:

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, posredovan s sklicem 7. redne seje. V skladu s
poslovnikom je predlagal spremembo postopka obravnave pri 8. točki dnevnega reda »Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.«, in
sicer je predlagal obravnavo odloka po dvofaznem postopku (prva obravnava) in ne po
skrajšanem postopku, kot je bilo prvotno predvideno. Nadalje je povedal, da je bilo s sklicem seje
gradivo priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda, dostopno pa je tudi na uradni
spletni strani Občine Gornja Radgona. Nato je naštel dodatno gradivo, katero je bilo dano
članicam in članom občinskega sveta na mize še pred pričetkom seje. Nadalje je prebral čistopis
celotnega predloga dnevnega reda in povabil navzoče k razpravi o predlogu dnevnega reda.
Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je v zvezi s predlagano 5. točko dnevnega reda vprašal,
ali pomeni, da se pri tej točki dnevnega reda spet ne bo razpravljalo in menil, da v tem primeru ta
točka na dnevni red ni uvrščena v skladu s poslovnikom občinskega sveta. Če je temu tako, je že
napovedal, kaj bo storil.
Župan mu je odgovoril, da bo 5. točka dnevnega reda izvedena na enak način, kot do sedaj.
Drugih prijav k razpravi več ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje celoten
predlog dnevnega reda, kot ga je uvodoma predlagal. Članice in člani občinskega sveta so z
večino glasov (19 navzočih, od tega 16 ZA – 2 PROTI) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 6. redne seje občinskega sveta
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
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Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Gornja Radgona (druga obravnava)
Odlok o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (druga obravnava)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala
Radgona d.o.o. (prva obravnava)
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)
10. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012 (prva obravnava)
11. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v občini Gornja Radgona
(druga obravnava)
12. Sklep o določitvi ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v javnem
vzgojnoizobraževalnem zavodu Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
13. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Gornja Radgona za leto 2012
14. Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona
15. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega načrta in Zaključnega računa Krajevne skupnosti
Negova za leto 2010
16. Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članici ter imenovanju nadomestnega člana v Odboru
za mednarodno sodelovanje
17. Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članu ter imenovanju nadomestnega člana v svet
javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona in svet
javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota
18. Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članom sveta ter imenovanju predstavnika občine v
svet javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona
19. Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članu v Nadzornem svetu javnega podjetja Komunala
Radgona d.o.o.
20. Sklep o podaji predhodnega mnenja k izbrani kandidatki za direktorico Centra za socialno
delo Gornja Radgona
21. Sklep o imenovanju predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v svet javnega
zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona
22. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
4.
5.
6.
7.
8.

Župan je prosil, da se v zapisnik poimensko zapiše osebi, ki sta glasovali proti.

K tč. 4:

Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Vprašanje postavljam na pobudo krajanov, ki vsak dan uporabljajo cesto JP 606005 Črešnjevci Trplan, tudi sam sem si jo ogledal, in sem trdno prepričan, da imajo prav. Cesta pri odcepu
gospoda Pučka in gospoda Tirša ni primerno zavarovana – ni zaščitne ograje. Vsi tisti krajani, ki
se dnevno vozijo po tem cestišču menijo, da je zaščitna ograja nujno potrebna. Vsekakor pa je ta
pomanjkljivost lahko velika nevarnost za obiskovalce Vinotoča Trplan in za vse uporabnike tega
cestišča. Ni mi jasno, zakaj tisti, ki so odgovorni za nadzor, kljub opozorilom prizadetih krajanov
pojasnjujejo, da je že sedaj cestišče predrago in da ni več denarja. Sprašujem, če je cca. 10 m
zaščitne ograje res takšen strošek, ki ga občinski proračun ne bi zmogel in s tem zagotovil
varnost.
Cestišče pri gospodarskem poslopju Pelcl pa se je dvignilo za cca. 70 cm in je tako velika
nevarnost, da bo voda ob močnejših nalivih zalila gospodarsko poslopje. Menim, da je tudi tu
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nujno potrebno položiti robnike, kot so to uredili proti domačiji Nemet, pa čeprav tam voda ne bi
ogrožala ničesar.
Upam, da boste odgovorni te navedbe vzeli resno in da občina s temi navedbami ne bo imela
resnih problemov.«
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je predhodno, pred postavitvijo vprašanja povedal – kot
predsednik Statutarno pravne komisije, da morajo vsi spoštovati Poslovnik občinskega sveta, saj
namreč nikjer ne piše, da je potrebno poimensko zapisati osebo, če glasuje proti.
Nato je postavil naslednja tri VPRAŠANJA:
1. »Kot predsednik Statutarno pravne komisije bi nekaj povedal in nato postavil tudi vprašanje,
glede na to, da se pojavljajo dezinformacije. Statutarno pravna komisija se je sestala 15.
septembra 2011 in je o teh točkah, o katerih smo danes že nekaj slišali, tudi na zadnji seji
občinskega sveta, predlagala določene pobude in predloge gospodu županu. Statutarno pravna
komisija je soglasno sprejela te pobude, ki jih imate tudi navedene pri mojem vprašanju na
koncu gradiva in sedaj ne vidim potrebe, da je meni odgovor napisal gospod župan.
Sprašujem, zakaj je Statutarno pravni komisiji napisal odgovor nekdo, ki se ga te stvari kar
močno dotikajo? Jaz bi pričakoval, da mnenje napiše neki pravni strokovnjak – že obljubljeni.
Primoran sem, da na naslednji seji Statutarno pravne komisije zaprosim za pravno mnenje. Žal
bodo to dodatni stroški za občino, ampak drugače ne gre. Statutarno pravna komisija dela, je
pa res, da enega člana te Statutarno pravne komisije, in sicer Andreja Husarja, do zdaj niti
enkrat ni bilo na seji, čeprav nekdo pravi, da se vsi svetniki oz. svetnice morajo potruditi za
delo na občini.«
2. »Ukvarjam se s športom in vsak večer bežim. Letos smo odprli ta pompozni pločnik Lidl –
Arcont. In kaj se dogaja? Od Lidla lahko bežim cca. 5 metrov, potem pa pločnik in kolesarska
steza zmanjkata, ju ni skoraj 20 m in počutim se ogroženega, ker ni nobenega znaka, da bi
pešec oziroma kolesar lahko tu varno skrenil in prišel varno na drugo stran ceste. Zakaj ni Svet
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki ga imamo, in v katerem so kompetentni ljudje,
uporabljen za te namene, da bi imeli prometno varnost v občini na neki solidnejši ravni.
Še en primer – ta cesta, ki jo je imenoval gospod Njivar. Če se peljete iz smeri Polic proti
Gornji Radgoni, se ta cesta konča z zelo visokim robnikom. V temi in v primeru slabega
vremena se ta robnik najbolj ne vidi. V primeru, da se dva avtomobila srečata, se lahko zgodi,
da tisti, ki pelje proti Gornji Radgoni poleti po tem robniku. Če slučajno ne vemo tega (ceste)
pravilno narediti, lahko gremo v poduk v sosednjo državo v Avstrijo.«
3. »Ne zlonamerno, ampak dobronamerno postavljam vprašanje. Kaj mislite, kdo je najbolj
osovražena oseba na občini? Podajam možne odgovore:
a) gospod župan, b) gospod podžupan, c) gospod direktor občinske uprave, č) nekdo drug?
Na prvi strani časopisa Prepih piše: »Pred zakonom smo vsi enaki. Razen pri radgonskem
občinskem redarju. Enim piše položnice, druge pa samo pozdravi in pusti naprej.«
Postavljam naslednja vprašanja:
• Ali smo pred zakonom res vsi enaki? Tudi pred občinskimi odloki?
• Ali se gremo na občini nekakšnega inkasanta in smo prijazni svojim občankam in
občanom s tem, da kaznujemo s položnicami samo ene?
• Koliko predvidevamo finančnih sredstev s temi kaznimi?
• Na kakšen način bomo izterjali te kazni? Samo primer: koliko dolgov imamo z
neplačevanjem stanarin. In kaj se dogaja? Vsako drugo leto jih odpišemo. In še en primer:
imeli smo tretjega podžupana, da bi izterjali te dolgove, pa smo žal te dolgove samo
povišali.«
Župan je Davida Roškarja med postavljanjem tretjega vprašanja prekinil in ga prosil, da naj ob
takšnih razpravah doda, da je to njegovo osebno mnenje o določenih osebah. Ob koncu
postavljenega vprašanja je župan še povedal, da ni prejel nobene pripombe na delo redarja in da
je prav, da se tistega, ki krši predpise in varnost, tudi ustavi.
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Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Glede širokopasovnega omrežja in belih lis, mi je prišlo na uho, da se na območju periferije
rišejo projekti, oziroma projekt je predviden tudi v proračunu v višini 300.000 (ali nekaj
podobnega), ampak, da se tam to širokopasovno omrežje ne bo priključevalo na vse hiše, ampak
le na nekatere, kar je verjetno skladno (predvidevam) z dobljenim projektom, torej nismo očitno
vsi do sofinanciranja širokopasovnega dostopa upravičeni. Zato dajem pobudo, da tisti, ki so
doma nekje v bližini tega omrežja, ki bo vendarle postalo nova široka infrastrukturna cesta za
dostop do omrežja tudi za nas ostale, ki morda ne bomo deležni sofinanciranja po tem projektu,
da se vzporedno z izdelavo tega projekta izdeluje tudi projekt priključitve vseh nas ostalih, ki
bomo v tem trenutku mimo, ali pa se ta zadeva izdela vsaj tako, da bo pozneje to možno. Jaz
mislim, da pobuda ni nerodna, kajti mi bi si na območju teh lis želeli, da se to zapolni, ampak
želimo si, da tudi vsi ostali imajo možnost malo bolj kvalitetnega dostopa. Tudi sam težko
gledam televizijo, pa verjetno nisem upravičen – zajet v projektu in verjetno nisem edini. Sliši se
tudi to, da je projektna dokumentacija spregledala novogradnje, ki so verjetno pa vendarle tista
lisa… tu je treba biti zelo natančen takrat, ko se bo to risalo.«
Branko KLUN, član občinskega sveta, se je najprej zahvalil za hitro reagiranje na njegovo
pobudo, podano na prejšnji seji občinskega sveta, saj se je takoj pristopilo k sanaciji plošč na
Grajski hrib, ki so sedaj sanirane in tako tudi dosti bolj varne. Nato je podal naslednjo POBUDO:
»Dajem pobudo Statutarno pravni komisiji. Mislim, da je čas, da se pristopi k spremembi Odloka
o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v Občini Gornja Radgona, kajti tu so še stari podatki
(tudi valuta SIT), odlok je iz leta 1998 in dopolnitev iz leta 2000. Dajem pobudo v tej smeri, da bi
se za razna športna društva, kulturna društva in ostala društva, ki so v občini Gornja Radgona,
omogočilo brezplačno plakatiranje.«
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je podal naslednji PREDLOG:
»Moji krajani iz Spodnjih Ivanjc so malo ogorčeni, ker se jim je nastavil radar pri Negovi, tam
kjer je konec omejitve hitrosti 70 km/h. Šli so na govorilne ure in so kar precej »fasali«.
Predlagam, da se občinsko redarstvo naj ukvarja z ekološkimi problemi, mirnim prometom in
tako naprej, cesto pa pustimo policiji. Mislim, da imata dovolj dela, da lahko tam delata. To pa
pustimo. Nismo toliko bogati, da bi res zadnji »tolar« plačevali, pa četudi kdo pelje 60 km/h, tam
kjer bi moral peljati 50 km/h.«
Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Sem član Okrajne volilne komisije in bi samo opozoril Komunalo Gornja Radgona. Imeli smo
precej problemov s tem plakatiranjem. Nekateri plakati so bili neprimerno preblizu teh volišč,
zato so raznorazni klicali na Okrajno volilno komisijo, da jih treba odstraniti, potrgati. Mi smo se
nekako dogovorili, da so ta plakatirna mesta, neko staro stališče. Posebej bi izpostavil Spodnjo
Ščavnico, tam je bilo največ vroče krvi. V bodoče bi prosil te, ko plakatirajo in imajo ta mesta in
jih določajo, naj se seveda držijo tega pravilnika o plakatiranju teh javnih mest.«
Drugih vprašanj, pobud ali predlogov ni bilo, zato je župan zaključil to točko.

K tč. 5:

Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

Župan je pri tej točki naštel in obrazložil najnovejša in najpomembnejša dogajanja, ki so se
odvijala med prejšnjo in sedanjo sejo občinskega sveta ter podal druge aktualne informacije, in
sicer:
Ø komunalno podjetje Komunala Radgona d.o.o. ima novega direktorja – gospoda mag. Zlatka
Erliha. Verjame, da bo podjetje šlo po zadani poti, tudi s predvideno širitvijo dejavnosti.
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Ø Vrtec Črešnjevci – po morebitni prezasedenosti vrtca v Gornji Radgoni se bo pristopilo k
iskanju rešitev za gradnjo vrtca v Črešnjevcih. Investicijo je občina želela prijaviti na razpis,
vendar je znesek ocenjene investicije za gradnjo vrtca v Črešnjevcih premajhen za
izpolnjevanje pogojev kandidiranja na omenjeni razpis.
Ø Grad Negova – potekali so dokončni dogovori z Ministrstvom za kulturo. Tako bo občina
(oziroma Kultprotur) najel pristavo gradu za namen izvajanja turistične dejavnosti, za
preostali objekt (novi grad) pa bo ministrstvo razpisalo javni razpis (tudi za tujino). Podpis
pogodbe za najem pristave gradu bo izveden predvidoma še pred novim letom 2012.
Ø Potekala je 2. županska konferenca (avstrijskih in slovenskih) občin ob reki Muri. Tokrat so
bili prisotni še dodatno župani občin območja Slovenskih goric. Govorili so o poplavni
varnosti ob reki Muri in železniški progi. Avstrijska stran je podala pobudo, da bi ponovno
obudili železniško progo v Gornji Radgoni. Ministrstvo za promet bi naj pripravilo tri
variante železniške povezave: pod zemljo, po nasipu pri sejmišču in v kraju Mele. Evropska
unija ima na razpolago za te namene (železnico) kar 30 milijard evrov in del sredstev bi lahko
bili deležni tudi mi.
Ø Farma Podgrad – izpostavil je, kaj zajema in določa občinski prostorski načrt na tem
območju, nadalje pa dejstvo, da ima podpise vseh občanov kraja Podgrada, ki so proti
ponovni obuditvi te dejavnosti v kraju in podpirajo predlog občine in občinskega sveta za
izvajanje turistične dejavnosti na tem območju. Njihovo željo je treba spoštovati.
Ø Tožba bivšega nadzornega sveta Komunala Radgona d.o.o. proti Občini Gornja Radgona je
zavržena, potekajo pa tudi številne preiskave občinskih dokumentov glede komunalnega
podjetja Komunala Radgona d.o.o., sproženih na podlagi prijav nekaterih občinskih
svetnikov.
Ø Izvedba državne ceste R1 711 Grabonoš – Gornja Radgona. V proračunu države je bilo že
sklenjeno, da v letu 2012 pride do obnove te ceste. Del ceste poteka po območju Občine
Radenci, kjer so se odločili, da v tej zvezi ne bodo sodelovali. Bil je sklican usklajevalni
sestanek, kjer so dogovorili izvedbo obnove te ceste po treh fazah in v primeru, da sosednja
občina še vedno ne bo pristopila k projektu, bo ta del pač izpuščen.
Ø Številni skladi EU (evropski sklad za regionalni razvoj, evropski socialni sklad, kohezijski
sklad, kmetijski sklad za razvoj podeželja…), ki se tičejo tudi občinskega proračuna, se
zaključujejo z letom 2013. V tem trenutku tečejo intenzivna pogajanja z EU, da bi se s
financiranjem projektov iz teh skladov nadaljevalo še v obdobju od leta 2014 do leta 2020.
Do 2013 pa je potrebno še vsako morebitno priložnost izkoristiti.
Župan je ob koncu svojega izvajanja poimensko naštel člane občinskega sveta, ki so zapustili
dvorano in niso prisostvovali tej točki.

K tč. 6: Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Gornja Radgona (druga obravnava)
Obrazložitev k tej točki je podal Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi. Izpostavil je
poglavitne aktivnosti, ki so se v času obravnave izvajale v zvezi s pripravo vsebine odloka za
drugo obravnavo. Opozoril je na, v gradivu navedene, odgovore na predloge, pobude in
dopolnitve, ki se nanašajo na posamezne člene predloga odloka, ki so jih posredovali člani
občinskega sveta na sami seji, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Krajevna
skupnost Gornja Radgona. Nadalje je spregovoril še o predlogu Odbora za varstvo okolja,
urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki je na svoji 5. seji, dne 1. 12. 2011 odlok
obravnaval in predlagal spremembo prvega odstavka 14. člena in drugega odstavka 31. člena.
Predlagane spremembe se nanašajo na to, da tudi krajevne skupnosti podajo predhodno mnenje
glede morebitnih omejitev hitrosti v naseljih, določitve lokacij modre cone in časovnih omejitev
parkiranja. V skladu s sprejetim mnenjem odbora je predlagatelj odloka pripravil spremembe
predloga odloka, katere so članice in člani občinskega sveta prejeli v dodanem gradivu in so
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sestavni del obravnavanega odloka. V imenu predlagatelja je predlagal občinskemu svetu, da
predlog odloka, obravnava in sprejme v predlagani vsebini.
Miran DOKL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora
in gospodarske javne službe, ki glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Gornja Radgona – druga obravnava in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini z naslednjo dopolnitvijo:
Ø v 14. členu predloga odloka se v prvem odstavku brišeta besedi »krajevne skupnosti«, za
besedo »organov« se doda novo besedilo, ki glasi: »po predhodni pridobitvi mnenja krajevne
skupnosti.«
Ø v 31. členu predloga odloka se v drugem odstavku za besedo »mnenja« doda besedilo
»krajevne skupnosti ter«.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je povedal, da bo glasoval za sprejem obravnavanega
odloka. Občina si namreč mora želeti čimbolj urejenega cestnega prometa, vendar se mu ob
aktivnejšem pristopu občinskega redarstva porajajo nekatera vprašanja, zlasti glede omejitev
hitrosti in omejitve teže. Menil je, da so te omejitve preostre, še posebej zato, ker je cestna
infrastruktura in vozni park danes bistveno drugačen kot pred desetletji. Pri tem je navedel dober
primer postavitve pravilne omejitve hitrosti v kraju Negova. Menil je še, da skriti občinski radar
ne služi preventivi in bi moral biti na veliko označen, tako da ga vsi vozniki vidijo in zmanjšajo
hitrost. O teh stvareh bi bilo potrebno še nadalje govoriti in tudi sprejemati kakšne predloge, na
primer tudi v smeri povezovanja občin glede kontrole hitrosti.
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je menil, da postavljanje radarja občinskega redarstva ne
služi preventivi, ampak bolj povečanju prihodkovne strani proračuna.
Župan je prekinil njegovo izvajanje z opozorilom, da obravnavani odlok nima veze z vsebino
njegove razprave – s hitrostjo.
Ivan KAJDIČ je nadaljeval z razpravo in pojasnil, da je govoril v kontekstu zavrnitve njegovega
predloga, iznesenega v razpravi ob prvi obravnavi odloka. Nadalje je spregovoril o obrazložitvi
odloka glede obveščanja širše javnosti (predzadnji odstavek obrazložitve), kjer je njegov predlog
iz prve obravnave prav tako zavrnjen. Prometna signalizacija o parkiranju je namreč postavljena
tako kot prej, zarisane so črte, ki prej še niso veljale. Težave imajo in bodo imeli državljani od
drugod in tujci, saj ne berejo naše spletne strani in časopisa Prepih, zato je menil, da pojasnilo
predlagatelja o nepotrebnosti dodatnega obveščanja ne vzdrži. Glede na županovo enostransko
gledanje in v izogib morebitni županovi ponovni kršitvi poslovnika, je seznanil občinski svet s
svojo odločitvijo, da bo glasoval proti sprejemu odloka.
Župan je pojasnil, da z vodenjem želi doseči čim bolj produktivno izvedbo seje.
Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave, je na prošnjo župana pojasnil, da je odlok izvirni
občinski odlok, ne zajema nobenih zakonskih določil, temveč ureja izključno pristojnosti občine
glede ureditve cestnega prometa in tako ta odlok ne posega v področje določitve hitrosti, ker to
ureja sam zakon.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je repliciral izjavi gospoda Kujundžiča in v nadaljevanju
prebral 1. člen obravnavanega odloka, ki v tretji točki navaja, da se s tem odlokom določa in ureja
omejitev hitrosti vožnje. Zato je postavil vprašanje, ali imajo vsi pred sabo enako gradivo.
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Franc SATLER, član občinskega sveta, je spregovoril o morebitnih težavah parkiranja
stanovalcev v blokovskih naseljih in predlagal, da občinska uprava in Stanovanjsko komunalno
podjetje Gornja Radgona obvestita vse te stanovalce o načinu parkiranja v teh naseljih in o
mestih, kje se lahko dobijo dovolilnice za brezplačno parkiranje v modri coni.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral
predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato z večino glasov (19 navzočih, od tega 16
ZA – 2 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 61:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o ureditvi cestnega
prometa v Občini Gornja Radgona – druga obravnava.

K tč. 7: Odlok o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (druga obravnava)
Obrazložitev k tej točki je podala Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi. Povedala
je, da predlagatelj odloka v času obravnave ni prejel nobene pisne dopolnitve ali pobude za
spremembo odloka, da je Odbor za družbene dejavnosti v prvi obravnavi predlagal več
dopolnitev, ki so upoštevane in navedene v obrazložitvi odloka za drugo obravnavo in da je
predlagatelj proučil tudi vse predloge, iznesene v razpravi na 6. redni seji občinskega sveta ob
prvi obravnavi odloka. Odlok, pripravljen za drugo obravnavo, je na zadnji seji obravnaval Odbor
za družbene dejavnosti in nanj ni imel nobenih pripomb. Kratko uvodno obrazložitev je končala s
predlogom občinskemu svetu, da predlog odloka, obravnava in sprejme v predlagani vsebini.
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o podeljevanju priznanj Občine
Gornja Radgona – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (18 navzočih, od tega 18
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 62:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o podeljevanju priznanj v
Občini Gornja Radgona – druga obravnava.

K tč. 8: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja
Komunala Radgona d.o.o. (prva obravnava)
Obrazložitev k tej točki je podala Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi.
Uvodoma je izpostavila področje urejanja gospodarskih javnih služb kot dokaj kompleksno in
zelo pomembno nalogo lokalne skupnosti, nadalje pa naštela spremembe in dopolnitve, ki so
nastale od sprejema osnovnega Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
v mesecu februarju 2005 pa do danes. Poudarila je, da je spremembe sprožilo predvsem sprejetje
Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki sicer ne posega v pristojnosti
gospodarskih javnih služb, na obravnavani odlok pa bistveno vpliva prenehanje veljavnosti
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nekaterih določb Zakona o gospodarskih javnih službah, uzakonjenih v svojih prehodnih
določbah. V nadaljevanju je podala obširnejšo obrazložitev nastalih sprememb. Tako je dejala, da
so le-te nastale zaradi prenosa pomembnih pristojnosti ustanovitelja javnega podjetja na nadzorni
svet javnega podjetja, in sicer imenovanje direktorja javnega podjetja, vršilca dolžnosti direktorja
družbe, sprejem in potrditev poslovnega načrta družbe, sprejem in potrditev letnega poročila oz.
zaključnega poročila družbe. Upravljalski nadzor edinega ustanovitelja javnega podjetja postane
zgolj posreden in se izvaja z imenovanjem in razreševanjem nadzornega sveta. Občina, kot edini
družbenik in ustanovitelj, pravice in obveznosti ureja v skladu z družbeno pogodbo, sam status
javnega podjetja pa se ureja v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, ki se nanaša na
družbe z omejeno odgovornostjo, s tem, da se za nadzorni svet javnega podjetja uporabljajo
določila kot to velja za nadzorni svet v delniški družbi. Zraven pomembnih sprememb glede
razmejitve pristojnosti med ustanoviteljem in nadzornim svetom, je še nastalo nekaj manjših
sprememb odloka na podlagi sprememb okoljske zakonodaje. V določila 4. člena odloka o
spremembah je vnesen tudi znesek osnovnega kapitala in delež poslovnega deleža ustanovitelja
ter navedba, da je le-ta razdeljen na osnovne vložke. Glede na to, da javno podjetje Komunala
Radgona d.o.o., v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, predstavlja majhno podjetje, je
smiselno in racionalno imeti manj številčen nadzorni svet. V osnutku sprememb in dopolnitev se
tako predlaga tričlanska sestava nadzornega sveta, ki tudi v primeru neodločenega glasovanja
ponuja ustrezno rešitev. V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka se na novo omenja pojem
prokurista. Sam pojem nikakor ni nov in ga uvaja že Zakon o gospodarskih družbah v letu 2006,
čeprav pri določenih vzbuja pomisleke, ki pa so neargumentirani. Tudi če možnost imenovanja
prokurista ne bi bila zapisana v teh spremembah in dopolnitvah odloka, je postavitev prokurista v
javnem podjetju v vsakem trenutku mogoča in možna, le da bi bilo potrebno v tem primeru
najprej spremeniti tudi sam odlok o javnem podjetju. Iz osnovnega odloka so bila v širšem
obsegu tudi črtana določila okrog postopka in načina izbire poslovodnih oseb javnega podjetja.
Glede na to, da Zakon o delovnih razmerjih med izjeme pri katerih pri zaposlovanju ni potrebna
javna objava, niti zanje ni predpisan obvezen postopek izbire na način javnega natečaja, uvršča
tudi poslovodne osebe, navedena določila več niso zavezujoča. Manjše spremembe so nastale tudi
v 12. in 13. členu okrog uskladitve načinov statusnega preoblikovanja in prenehanja podjetja v
skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in ne predstavljajo novosti kot take, pa tudi v
10. členu, ki vsebuje določilo iz Zakona o gospodarskih družbah, ki se nanaša na ohranitev
osnovnega kapitala družbe. V kolikor bi bil ta odlok o spremembah in dopolnitvah sprejet v
takšni vsebini, bi bilo potrebno po njegovem sprejetju imenovati novi tričlanski nadzorni svet, do
takrat pa bi njegovo funkcijo opravljal dosedanji nadzorni svet. V sklopu podzakonskih
predpisov, ki bi jih bilo potrebno na nivoju javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. še
uskladiti, pa je tudi statut javnega podjetja. Ob koncu obrazložitve je v imenu predlagatelja
predlagala občinskemu svetu, da predlog odloka obravnava in sprejme v predlagani vsebini.
Miran DOKL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora
in gospodarske javne službe, ki glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona
d.o.o. – skrajšani postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v
predloženi vsebini z naslednjo dopolnitvijo:
Ø Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala
Radgona d.o.o. se izvede po dvofaznem postopku.
Ø Pred pripravo predloga odloka za drugo obravnavo se skliče seja Odbora za varstvo okolja,
urejanje prostora in gospodarske javne službe, strokovni sodelavci občinske uprave občine
Gornja Radgona, Statutarno pravna komisija in se za drugo obravnavo predloga odloka
pripravi čistopis odloka. Glavni poudarki obravnave na omenjeni seji naj bodo na 2., 5. in 6.
členu predlaganih sprememb.«
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Stanislav ROJKO je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za gospodarstvo, obrt in
podjetništvo, ki glasi:
»Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je obravnaval predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. – skrajšani
postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z
naslednjimi dopolnitvami oziroma spremembami:
• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o.
se sprejema po dvofaznem postopku.
• Za 2. obravnavo se pripravi gradivo oziroma navedeni odlok, iz katerega bo razvidno besedilo
že obstoječega odloka in spremembe ter dopolnitve odloka – v različnih barvah.
• Črta se 2. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja
Komunala Radgona d.o.o..
• Iz odloka se črta besedilo, ki se nanaša na imenovanje prokurista in prokuro.
• Nadzorni svet naj sestavlja pet članov, namesto predlaganih treh članov.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je pozdravil dejstvo, da se odlok obravnava na seji
občinskega sveta, nadalje pa spregovoril o 2. členu odloka, s katero se želi uzakoniti županov
podpis družbene pogodbe v mesecu aprilu in istočasno vložitev še enega dokumenta pri notarki.
Še vedno je mnenja, da ti postopki niso bili izvedeni pravilno oziroma so bili sprovedeni mimo
občinskega sveta, v katerem so zakonito izvoljeni predstavniki, ki odločajo zakonito in so najvišji
organ odločanja v občini, njihove odločitve pa mora župan izvrševati, kar pa, žal, v tem primeru
ni bilo tako. V kolikor bo odlok pripravljen v smeri, da se ti postopki legalizirajo, ne bo glasoval
za sprejem odloka. Nadalje je povedal, da ni naklonjen predlaganemu zmanjšanju števila
nadzornikov, saj se le-to zmanjšuje, pristojnosti pa se povečujejo. Opozoril je, da je s tem dana
tudi možnost, da o pomembnih zadevah odloča praktično en sam človek (predsedujoči), ker se
odločitev lahko sprejme tudi ob odsotnosti enega nadzornika. Označil je delovanje javnega
podjetja kot zelo pomembno, katerega podpirajo vsi v občinskem svetu, zato si ne bi želeli, da o
ključnih zadevah tega podjetja odloča samo ena oseba. Povedal je še, da je od današnjega
dogovora glede vsebine odloka odvisno, kako bo glasoval.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, se je strinjal s stališčem gospoda Rojka. Tudi njega je
zanimalo ali gre v primeru sprejema obravnavanega odloka za legalizacijo že omenjene notarsko
overjene družbene pogodbe. Ker se te nejasnosti niso razjasnile, je sedaj sprejem odloka otežen in
seznanil je prisotne, da bo glasoval proti sprejemu odloka. Povedal je še, da je zbegan, ker ne ve
koliko je sedaj legalnih nadzornikov v nadzornem svetu, nadalje pa omenil tožbo bivših
nadzornikov podjetja.
Župan je prekinil razpravo gospoda Roškarja in okrcal njegovo odsotnost pri 5. točki dnevnega
reda, kjer je podal informacijo o izgubljeni tožbi bivših nadzornikov.
Miran DOKL, član občinskega sveta, je povedal, da je precej vpet v to problematiko in je o njej
dobro seznanjen, zato je članicam in članom občinskega sveta pojasnil, da je potrebno razlikovati
družbeno pogodbo in odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega podjetja. Tako je bil
podpis družbene pogodbe pravica in tudi dolžnost župana, zaradi pozne reakcije na sprejeti
zakon, ki je veljal že več kot eno leto. Poudaril je še, da se odlok obravnava po dvofaznem
postopku in se bo o vsebini odloka lahko še veliko pogovarjalo in tudi marsikaj razjasnilo.
Mag. Nataša LORBER, članica občinskega sveta, je potrdila, da so imeli člani bivšega
nadzornega sveta (Feliks Petek, Stanko Sakovič in ona) razpravo na sodišču, kjer je sodnica
pritrdila njihovemu mnenju, da je v postopku pri imenovanju novih članov nadzornega sveta
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prišlo do napake, oziroma da manjka zadeva, da bi stari člani nadzornega sveta dejansko bili
umaknjeni in bi dobili nezaupnico. Ker takšnega primera v Sloveniji še ni bilo je bila sodnica v
dvomih, sedaj je sicer prišel odgovor, vendar zadeva še ni zaključena. Prisotne je še seznanila s
predlogom sodnice, da bi lahko v nadzornem svetu radgonskega komunalnega podjetja delovalo
osem članov oz. nadzornikov.
Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta, je predlagal, da župan poda svoje mnenje glede te
točke dnevnega reda, predvsem glede mnenja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe in mnenja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo.
Anton KAMPUŠ, župan, se je vključil v razpravo in povedal, da je vesel tega predloga gospoda
Žinkoviča. Uvodoma je izpostavil pomembnost poglavitnih aktov, ki opredeljujeta posamezne
pristojnosti, obveznosti in dolžnosti delovanja – statut občine in poslovnik občinskega sveta.
Tako v nekatere segmente županovih obveznosti članice in člani občinskega sveta ne morejo
posegati, ker mu to določa tudi ustava in zakonodaja. Župan občine namreč predstavlja in zastopa
občino ter pri tem po uradni dolžnosti mora poskrbeti, da se zakonodaja, ki jo ustvarja
zakonodajna veja oblasti uveljavi tudi na lokalnem območju. Mora torej poskrbeti, da se izdani
normativni akti izvajajo tudi na lokalni ravni, ne glede ali je to njemu všeč ali ne. Župan mora po
uradni dolžnosti poskrbeti, da se določila republiških zakonov uveljavijo tudi v lokalno pravni
ureditvi. V tem kontekstu je bilo potrebno opraviti vsa pravna opravila v zvezi s Komunalo
Radgona d.o.o., saj gre za uskladitev sprememb zakonodaje, ki so nastale z določbami Zakona o
upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/2010) z Zakonom o
gospodarskih družbah, kjer je bil sicer postavljen rok 29. 11. 2010. V zadevi je tako šlo za pravna
opravila, ki so po sili zakona morala biti opravljena. Ob sklicu izredne seje je članom in članicam
občinskega sveta posredoval pismeno obrazložitev o postopkih, notarsko listino, obrazložitev
notarke oz. notarski zapis z dne 24. 8. 2010, iz katerega je bilo razvidno tudi posvetovanje s
Pravno fakulteto in mnenje Inštituta za javno upravo. Ta podpis ni politično vprašanje, s katerim
bi lahko politizirali ali si ga razlagali vsak po svoje, ampak je pravno vprašanje, ki temelji na
pravu in za njega skrbi pravni sistem v Republiki Sloveniji. Družba mora poslovati v skladu z
zakonom in upoštevati druge predpise in akte. Tako občina oz. občinski svet ne določa števila
učencev v oddelkih OŠ Gornja Radgona, ker je to domena Ministrstva za šolstvo in šport, ne
določa višine plačila posamezniku v Domu starejših občanov in tako naprej. Menil je, da so
članice in člani občinskega sveta to vzeli za politično vprašanje in njihovo navajanje v izjavah za
javnost o županovem samoodločanju, o tem, da občinskega sveta ne potrebujemo, je označil za
nekorektno, nerealno in nepošteno. Povedal je, da je tudi v primeru, da bi občinski svet o tem
odločal, zakon višji oz. nad njihovo odločitvijo. Svoje izvajanje je končal z besedami, da se s to
zadevo ne da politično barantati, ampak jo ureja zakon.
Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta, je repliciral županu, ki je večkrat poudaril, da
spoštuje zakon. V nadaljevanju je izpostavil dejstvo, da je bil Zakon o kapitalskih naložbah in
gospodarskih javnih službah sprejet lani, 14. 5. 2010, začel pa je veljati 15 dni po objavi. Torej bi
morala občina najpozneje v šestih mesecih sprejeti oz. povzeti določene postopke – ta skrajni rok
je potekel novembra 2010. Župana je vprašal, zakaj potem tega (če tako spoštuje zakon) ni sprejel
že lani.
Župan je odgovoril, da o tej tematiki ne bo več govoril, ker je zanj zadeva jasna.
Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je prav tako repliciral županu. Pohvalil in strinjal se je s
prvim delom županovega izvajanja, kjer je opisoval funkcioniranje pravnega sistema in delovanja
v državi, ni pa se strinjal z županovimi izjavami v drugem delu pojasnjevanja. Omenil je temeljni
ustanovitveni akt javnega podjetja, ki ga je sprejel občinski svet, ko ga je župan na kratko
prekinil, nadalje pa je gospod Rojko dokončal svoje izvajanje z izpostavljenim dejstvom, da
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lahko odloke zakonito spreminja in sprejema samo občinski svet, ob koncu pa dodal, da najmanj
kar bi župan moral storiti je, da bi občinski svet seznanil z novo zakonodajo, ta bi se seznanil, da
v tej zvezi ni več pristojen odločati, nenazadnje pa je potem tudi sedaj brezpredmetno sprejemati
odlok, če je družbena pogodba višji akt od odloka.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral
predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so z večino glasov (19 navzočih, od tega 10 ZA – 9
PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 63:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. – prva
obravnava. Obravnava predloga odloka traja 15 dni.

K tč. 9: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)
Obrazložitev k tej točki je podala Suzana GRAH, višja svetovalka v občinski upravi. Dejala je, da
se z obravnavanim odlokom predlagata dve spremembi, in sicer: prva sprememba se nanaša na
območje Prašičereje Podgrad skupaj z lagunami, druga sprememba pa se nanaša na preselitev
železniške postaje na območje industrijske cone. V nadaljevanju je na kratko opisala obe
spremembi, posebej pa je izpostavila določila OPN-ja v zvezi s tema spremembama. Omenila je
tudi projekt za povezavo mejnih mest Gornja Radgona in Bad Radkersburg in v tej zvezi izveden
Bilateralni oblikovalski natečaj, ki ureja tudi to območje Prašičereje Podgrad in izpostavila
dejstvo, da ima vizija prostorskega razvoja tega območja širši pomen, ki presega lokalne okvirje.
Da bi se izognili kasnejšemu umeščanju železniške postaje v prostor, se predlaga tudi ta
sprememba, kot je predvideno z OPN-jem. Ob koncu obrazložitve je poudarila, da gre v obeh
primerih za manjše spremembe in dopolnitve, ki pa so za realizacijo nekaterih posegov v prostor
in kompleksno reševanje ureditve potrebne. V imenu predlagatelja je predlagala občinskemu
svetu, da predlagane spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Gornja Radgona obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.
Miran DOKL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora
in gospodarske javne službe, ki glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih in ureditvenih pogojih za območje
Občine Gornja Radgona – skrajšani postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je v obravnavanem odloku zasledil še tretjo spremembo, in
sicer prepoved gradnje in širitve proizvodnih kmetijskih objektov ter gradnje in postavitve
bioplinarne. Ocenjuje, da je določba v tem primeru preostra. Sam je namreč zagovornik manjših
bioplinarn, takšnih kot so v sosednji Avstriji, katere za okolje niso moteče in prinašajo tudi
delovna mesta. V samem postopku pridobivanja ustreznih dovoljenj je tako potrebno pridobiti
presojo vplivov na okolje in naj se potem to odloči v samem postopku, ne pa, da se zapirajo že
vse možnosti v samem odloku. Pozdravil je spremembo umestitve železniške postaje v prostor in
predlagal, da se, glede na županove informacije o obuditvi železniške proge iz Gornje Radgone v

12

Avstrijo, tudi ta trasa železniške proge čimprej umesti oz. vnese v ustrezne akte, da nas pomurske
občine ne bodo prehitele, kot je to bilo v primeru avtocestne povezave.
Župan je predloge in možnosti ureditve železniške proge na naši strani še enkrat omenil, v
nadaljevanju pa zaključil razpravo, ker drugih prijav k razpravi več ni bilo. V nadaljevanju je
prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (19 navzočih, od tega 19 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št. 64:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
– skrajšani postopek.

K tč. 10: Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012 (prva obravnava)
Uvodno krajšo obrazložitev k tej točki je podal Anton KAMPUŠ, župan. Izpostavil je pomen
odloka in opisal priprave na optimalno oblikovanje vsebine proračuna, kakor tudi nov pristop
nove računovodkinje pri oblikovanju proračuna, saj so tokrat sodelovali številni strokovni
sodelavci občinske uprave in opravljenih je bilo veliko posvetovanj. Poudaril je, da je proračun
sedaj uravnotežen. V nadaljevanju je izpostavil naslednje postavke: šolstvo, predšolska vzgoja,
socialni transferji, delovanje mladinskega sveta in sofinanciranje programov mladinskih društev,
sofinanciranje ostalih društev za redno delovanje (gasilska, turistična, kmetijska, kulturna,
športna). V nadaljevanju je naštel predvidene projekte: Skupaj, širokopasovno omrežje, oskrba s
pitno vodo Pomurje – sistem C, obnova Špitala, kanalizacija in čistilna naprava, obnova in širitev
knjižnice, projekt Jem lokalno – v šolah in vrtcih ter investicijsko vzdrževanje in gradnja cest
(gozdna cesta Ivanjšica – Gomzi, gozdna cesta Podgrad – Robinšek, rekonstrukcija Panonske
ulice + rondo, modernizacija ceste Trotkova – Negovski Vrh – Štajngrova, modernizacija ceste
Črešnjevci – Police, modernizacija ceste Brengova – Osek – Ločki Vrh – Negova, modernizacija
Vodovodne ulice, rekonstrukcija ceste v Spodnji Ščavnici – šola. Omenil je sofinanciranje
obnove cest po 23. členu Zakona o financiranju občin, svojo uvodno obrazložitev pa končal s
svojim mnenjem, da so v proračun strahovito pomembni projekti, ki so potrebni in uresničljivi, da
pa imamo še nekaj časa za dopolnitve. Izrazil je upanje, da bo razprava oz. obravnava proračuna
produktivna, da bodo tudi članice in člani občinskega sveta dodali dobre predloge in predlagali
tudi kakšen dodaten vir in projekt, tudi predlog za pridobitev še kakšnih dodatnih sredstva za
proračun občine in da bomo že z uresničitvijo zadanega v proračunu naredili ogromno.
Obširnejšo obrazložitev k tej točki je podala Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi.
Najprej je opisala način dela in postopke ter dvomesečna usklajevanja, s katerimi se je proračun
uravnotežil. Pri sami sestavi proračuna občine Gornja Radgona so tako sodelovali vsi strokovni
sodelavci s svojimi predlogi, potrebami in željami za proračunsko leto 2012. Istočasno se je
pripravila prihodkovna stran proračuna, kot nekakšen okvir dejanskih zmožnosti. V prvem
osnutku proračuna je skupna vrednost odhodkovne strani presegala prihodkovno stran za
2.300.000 eur, zato se je v naslednjih fazah, za ta znesek, zmanjševala odhodkovna stran, nakar je
sledila vrsta usklajevalnih sestankov s strokovnimi sodelavci. Poleg vsebine se je usklajevala tudi
oblika proračuna, s prilagajanjem trenutno veljavni, tako ekonomski, kot tudi programski
klasifikaciji.
Obrazložitev proračuna je nadaljevala s podatkom, da se na prihodkovni strani proračuna načrtuje
celotna vrednost tekočih prihodkov v skupni višini 9.293.510,00 eur, v katerem največji delež
predstavljajo davčni prihodki (6.036.782,00 eur), znotraj teh pa občinski vir (5.085.782,00 eur)
ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (640.000,00 eur). Naštela je projekte, za katere
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se planira povračilo sredstev med transfernimi prihodki (23. člen Zakona o financiranju občin,
Obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona, projekt Skupaj, projekt 3Parki, projekt City
Cooperation, projekt Radgonski biseri, projekt Rekonstrukcija podstrešja in ostrešja gasilskega
doma z novim dostopom do podstrešja PGD Zbigovci, projekt Zaključna faza obnove kulturnega
spomenika Špital). Izpostavila je vrednost planiranih odhodkov (14.063.582 eur) in navedla
procentualne vrednosti odhodkov po splošnih področjih, kakor tudi procentualne in zneskovne
vrednosti namenjene podrobnim področjem in dejavnostim. Tako se namenja civilni zaščiti in
dejavnostim gasilskih društev – 2,4 % sredstev proračuna, upravljanju in tekočemu vzdrževanju
občinskih cest – 4,4 % sredstev proračuna, investicijskemu vzdrževanju in gradnji občinskih cest
– 6 % sredstev proračuna, investicijskemu vlaganju v telekomunikacijsko omrežje – 10 %
sredstev proračuna, spodbujanju razvoja turizma in gostinstva – 5,8 % sredstev proračuna,
ravnanju z odpadno vodo – 19 % sredstev proračuna, oskrbi z vodo – 5,2 % sredstev proračuna,
programom v kulturi – 4,4 % sredstev proračuna, športnim in prostočasnim aktivnostim – 1,7 %
sredstev proračuna, varstvu in vzgoji predšolskih otrok – 8,6 % sredstev proračuna, primarnemu
in sekundarnemu izobraževanju – 3,5 % sredstev proračuna in socialnemu varstvu – 3,8 %
sredstev proračuna. V nadaljevanju je naštela namene oz. postavke, za katere se v okviru
posameznega področja namenjajo sredstva proračuna, in sicer natančneje iz področja šolstva,
predšolske vzgoje, socialnega varstva, gospodarstva, podjetništva, kmetijstva in turizma, mladine
in društev. Nato je poudarila, da je proračunsko leto 2012 naravnano precej investicijsko in v
nadaljevanju je navedla vključene večje projekte, s predvidenimi vrednostmi: projekt Skupaj, v
vrednosti 638.550 eur (celotna vrednost projekta znaša 967.500 eur); projekt Širokopasovno
omrežje vrednosti 1.359.435,00 eur (celotna vrednost projekta znaša 1.382.355 eur); projekt
Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem C v vrednosti 663.066,76 eur (celotna vrednost projekta
Občine Gornja Radgona znaša 2.138.925 eur); projekt Rekonstrukcija podstrešja in ostrešja
gasilskega doma PGD Zbigovci, v vrednosti 144.000 eur; projekt Zaključna faza obnove
kulturnega spomenika Špital v vrednosti 531.560,31 eur (celotna vrednost projekta znaša
610.431,10 eur); projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure – izgradnja
kanalizacijskega sistema in čistilne naprave v Občini Gornja Radgona v vrednosti 2.582.699,14
eur (celotna vrednost projekta znaša 8.599.237,88 eur); projekt Obnova in širitev knjižnice v
vrednosti 222.825,42 eur (celotna vrednost projekta znaša 393.811,19 eur); projekt Jem lokalno v
vrednosti 33.164 eur (celotna vrednost projekta znaša 39.744 eur).
Izpostavila je še investicijsko vzdrževanje in gradnje občinskih cest, predvidenih v Načrtu
razvojnih programov 2012, katere je naštela skupaj s predvidenimi vrednostmi. Te so: gozdna
cesta Ivanjšica – Gomzi v vrednosti 70.000 eur, gozdna cesta Podgrad – Robinšek v vrednosti
60.000 eur, rekonstrukcija Panonske ulice + rondo v vrednosti 90.000 eur, modernizacija ceste
Trotkova – Negovski Vrh – Štajngrova v vrednosti 75.000 eur, modernizacija ceste Črešnjevci
Police (garaže Nemet) v vrednosti 85.000 eur, modernizacija ceste Brengova – Osek – Ločki Vrh
– Negova (plaz) v vrednosti 100.000 eur, modernizacija Vodovodne ulice (Holc) v vrednosti
22.000 eur, modernizacijo ceste Spodnja Ščavnica (stara šola) – cesta, pločnik, javna razsvetljava
v vrednosti 307.827,54 eur, kjer se pričakuje 85-odstotno sofinanciranje s strani proračuna EU. V
zvezi z investicijskim vzdrževanjem in gradnjo občinskih cest je poudarila, da bo za izvedbo
gozdnih cest vložena prijava na razpis, po katerem bo država sofinancirala 30 % delež vrednosti
brez DDV, pri investicijah v modernizacijo cest pa bo izkoriščena možnost sofinanciranja po 23.
členu Zakona o financiranju občin, po katerem nam za leto 2012 pripada 284.203 eur. Za namen
predfinanciranja naštetih projektov bo potrebno najeti finančna sredstva, in sicer: za projekt Jem
lokalno 28.183,17 eur (sredstva bodo povrnjena v letu 2013), za projekt Širokopasovno omrežje
1.382.355 eur (sredstva bodo povrnjena v letu 2013), za projekt Skupaj 827.226,82 eur (sredstva
bodo povrnjena v letu 2013), za projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem C 663.066,76 eur
ter za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure 2.582.699,14 eur. Pri slednjih
dveh projektih pogodba o sofinanciranju še ni podpisana, zato dinamika vračanja sredstev
trenutno še ni znana.
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Ob koncu obrazložitve je spregovorila še o načinu začasnega financiranja, katero bo v samem
začetku naslednjega leta veljalo tudi za Občino Gornja Radgona. Posebej je izpostavila, da se v
obdobju začasnega financiranja sredstva lahko porabijo za iste namene kot v proračunu
preteklega leta in da neposredni uporabniki ne smejo začeti izvajati novih nalog in programov, ki
jih niso že izvajali v preteklem letu. Svoje izvajanje je končala s poudarkom, da se v obdobju
začasnega financiranja ne sme začeti z izvajanjem novih investicijskih projektov.
ODMOR
Ob 16.15 uri je župan odredil 15-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 16.35 uri. Župan je
ugotovil, da je navzočnost članic in članov občinskega sveta ostala nespremenjena, saj je bilo na
seji prisotnih 19 članic in članov občinskega sveta.
V času odmora je občinski svet obiskal mag. Dejan Židan, novo izvoljeni poslanec Državnega
zbora Republike Slovenije. Župan je prebral volilne rezultate v 8. volilni enoti, 6. volilni okraj in
čestital poslancu za izvoljen mandat, mag. Dejan Židan pa je vsem prisotnim v dvorani, preko
medijev pa tudi občanom in občankam občine Gornja Radgona, spregovoril nekaj besed.
Sledilo je nadaljevanje obravnave predloga Odloka o proračunu občine Gornja Radgona za leto
2012 – prva obravnava.
Župan je pozval predsednike odborov, da podajo mnenja in predloge odborov.
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2012 – prva obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme z naslednjimi mnenji in predlogi:
Ø Predlagamo, da se spremeni prvi odstavek 12. člena odloka tako, da se po spremembi glasi:
»Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih
vrednost presega znesek 30.000,00 EUR mora predhodno potrditi občinski svet.«
Ø Konto 413300 tekoči transferi v Javne zavode se povečajo sredstva za nadstandard program
na OŠ Gornja Radgona in OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova.
Ø Postavka 18039002 Umetniški programi naj se v dogovoru med občinsko upravo in Zavodom
za kulturo, turizem in promocijo poviša za znesek, ki bo omogočal ohranitev obstoječih
zaposlitev v zavodu.
Ø Stavba Maistrov trg 2 naj se v dogovoru z ostalimi občinami lastnicami v čim krajšem času v
celoti nameni za potrebe medobčinskega društvenega centra, prav tako pa naj se s strani vseh
občin lastnic zagotovijo ustrezna sredstva za vzdrževanje objekta.
Ø Načrt razvojnih programov 2012 – 2015 se dopolni z manjkajočimi dejavnostmi.«
Miran DOKL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora
in gospodarske javne službe, ki glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012 – prva obravnava in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Branko KOCBEK je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za kmetijstvo in turizem, ki
glasi:
»Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2012 – prva obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini.«
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Stanislav ROJKO je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za gospodarstvo, obrt in
podjetništvo, ki glasi:
»Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2012 – prva obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini.«
Urška ZIERNFIELD je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi:
»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval predlog Odloka o proračunu
Občine Gornja Radgona za leto 2012 – prva obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženi vsebini z naslednjo dopolnitvijo:
Ø v 12. členu odloka se za besedo »20%« doda novo besedilo, ki glasi: »oziroma 30.000,00 eur
v nominalnem znesku«.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Mag. Nataša LORBER, članica občinskega sveta, je najprej izrazila skrb, ker je proračunski
primanjkljaj velik in znaša več kot 50 % napram predvidenim prihodkom v letu 2012. Podpira
projekte, saj so potrebni in nujni, čeprav meni, da so določeni projekti pod vprašajem, ker se z
njimi zamuja in se ne premaknejo naprej (voda Pomurje, Špital, širokopasovno omrežje, čistilna
naprava) in izrazila je bojazen, da teh projektov v letu 2012 ne bo možno finančno pokriti. Na
Odboru za proračun, finance in premoženjske zadeve so bili seznanjeni s podatkom, da za vse
projekte še niso pridobljene pogodbe, nadalje pa je prosila predvsem za pojasnilo koliko kredita
posamezno leto dejansko rabimo, kolikšna bo obrestna mera in koliko bo občina dolgoročno
zadolžena s tem proračunom, ker pod točko C – način financiranja, te stvari niso obrazložene.
Prav tako jo je zanimalo kolikšen bo delež občine pri posameznih projektih in kako dolgo se bodo
ta bremena prenašala iz leta v leto, da bomo lahko normalno funkcionirali naprej. Izpostavila je
danes večkrat izneseno izjavo župana, da on zastopa občino, v nadaljevanju pa postavila
vprašanje, zakaj imamo v letu 2012 predvideno plačo župana kot neprofesionalca. Mnenja je, da
ob tako velikih projektih potrebujemo profesionalnega župana in ta znesek (razliko) plačila za
delo med neprofesionalnim in profesionalnih županom bi tudi lahko našli. Ob koncu jo je
zanimalo še pri kateri banki se bodo krediti najemali, kakšen bo moratorij, torej, na kakšen način
si predstavljamo razvoj občine v letu 2012, da ne bomo večji delež sredstev spet prenašali na leto
2013. Evropska sredstva so namreč zelo mamljiva, vprašanje pa je, kdaj bodo nakazana na račun
oziroma v proračun. Svojo obrazložitev je, na prošnjo župana, še strnila z mnenjem, da je v
proračunu predvidenih preveč projektov za obdobje enega leta.
Alenka KAUČIČ, članica občinskega sveta, je uvodoma izrazila podporo proračunu, zanj bo
glasovala pozitivno, ker je projektno in razvojno naravnan. V nadaljevanju je, v skladu s pobudo
Krajevne skupnosti Negova, predlagala, da se predvidena modernizacija ceste Trotkova –
Negovski Vrh – Štajngrova izvede v celoti in to takrat, ko bo Občina Benedikt pripravljena
zagotoviti svoj delež (v letu 2013), zato se naj ta modernizacija uvrsti v proračun za leto 2013, v
letu 2012 pa se naj izvede cesta Lokavci – Pučko (naslednja po vrsti iz Načrta razvojnih
programov). Narediti le del ceste, ki poteka le po območju občine Gornja Radgona, ni ravno
smotrno. Nadalje je spregovorila o višini sofinanciranja društev, saj za številna kmetijska društva
(od 10 do 15 kmetijskih društev) namenjamo 6.000 eur, za sofinanciranje turističnih društev (3
turistična društva in turistična zveza) pa 8.000 eur, prav tako pa sta za namen turistične dejavnosti
v proračunu (pod drugimi projekti) vključeni še postavki Majolkina pot in Negovska gospoščina.
Predlagala je, da se do druge obravnave prouči predlog, da se ti dve višini sredstev zamenjata
tako, da se za delovanje treh turističnih društev nameni 6.000 eur, za delovanje desetih oz.
petnajstih kmetijskih društev pa 8.000 eur.
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Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je pohvalil pripravljen proračun zaradi nove in sveže
oblike, drugačnega pristopa, predvsem pa zaradi razvojne in projektne naravnanosti. Je pa izrazil
strah, ker znaša primanjkljaj proračuna minus 4.770.072 eur, ker je znesek res visok, tudi
zadolževanje je večje, tukaj je tudi še kratkoročni kredit za premostitev poletne nelikvidnosti.
Pozdravil je pobude odborov glede spremembe 12. člena, saj je prav, da o ključnih spremembah
in večjem prefinanciranju nekaterih projektov odloča občinski svet. Nadalje je izpostavil
pomembnost projekta čistilna naprava in potrebo, da skrbimo in ohranimo reko Muro, ne glede na
to, koliko to stane, ker če tega ne storimo danes, je lahko prepozno. Pritrdil je tudi predlogu gospe
Kaučič za zamenjavo vrstnega reda uvrstitve modernizacij cest v proračun na območju Krajevne
skupnosti Negova, saj je potrebno predlogom krajevnih skupnosti prisluhniti. Izrazil je bojazen,
da na območju Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica ne bo prišlo do izvedbe projekta in
posledično temu do predvidene modernizacije ceste, tako da letos krajani v tem delu, spet ne
bodo dobili nič. Pohvalil je odločitev, da so v proračunu vključeni projekti za knjižnico,
širokopasovno omrežje in vodovodni sistem C, kritiziral pa je način uvrstitve v proračun
investicijo v nove prostore Glasbene šole Gornja Radgona. Povedal je, da so pridobitev res lahko
veseli, vendar pa občinski svet sploh ni bil seznanjen s temi aktivnostmi, medtem ko je Občinski
svet Občine Sveti Jurij to zadevo obravnaval. Sedaj je v proračunu predvidena postavka za
sofinanciranje najetja novih prostorov v glasbeni šoli in poraja se mu dvom, da gre verjetno za
kredit glasbene šole, oziroma po njegovi oceni, za neke vrste prikrito zadolževanje naše občine.
Zneski sicer niso visoki, načeloma bi jih verjetno vsi svetniki podprli, vendar o tem ni bilo možno
govoriti. V tej zvezi ga je še zanimalo, kdo bo kril delež Občine Apače, ki se je v tej zadevi
negativno izrekla. Izrazil je tudi dvom v pravilnost višine postavk za plačila koordinatorjem in za
delo po pogodbah, kjer indeksi ne vzdržijo, prav tako se mu poraja dilema o tem, ali bo župan v
letu 2012 opravljal svoje delo profesionalno ali ne. Seznanil je občinski svet, da bo glasoval za
sprejem proračuna v prvi obravnavi, postavil pa je še vprašanje, ali se po izpeljavi teh projektov
občina zadolžuje na dolgi rok ali ne, saj je večina projektov visoko sofinanciranih.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je prosil, da se mu omogoči neprekinjena razprava,
nadalje pa se je strinjal z dosedanjimi razpravljalci, ki so ocenili letošnji proračun kot razvojno
naravnan. Sam meni, da je proračun bolj razvojno naravnan od prejšnjih proračunov, postavlja pa
se mu vprašanje ali je finančno vzdržen. Strinjal se je z ugotovitvijo gospe mag. Nataše Lorber o
visoki višini odhodkov napram prihodkom. Povedal je, da se razvojni programi na nek način
morajo uresničiti, da pa bi bilo dobro kakšen projekt že realizirati pred nastalo finančno krizo
(čistilna). V nadaljevanju je pohvalil naslednje predloge v proračunu: vodenje protokolov se
znižuje na 0,00 eur, pravno zastopanje občine se zmanjšuje iz 20.000 na 5.000 eur, zmanjšujejo
se stroški za administracijo občinske uprave za cca 5 %, vključene so številne modernizacije
javnih poti (sledi se razvojnemu programu), vključen je projekt obnove in širitve knjižnice Gornja
Radgona. Nato je zaprosil, da računovodkinja poda pojasnila glede povišanega zneska (za 192 %)
postavke Poraba kuriv in stroški ogrevanja na poslovni stavbi Maistrov trg 2, povišanega zneska
iz 7.927 na 13.000 eur za postavko časopisi, revije in strokovna literatura in upravičenost nakupa
zemljišča v Lomanoših v vrednosti 16.000 eur (mogoče bi se dalo počakati, ali pa tudi ne).
Nadalje je povedal, da ga motijo še prejemki zunanjih sodelavcev v višini 27.949 eur in v tej
zvezi ga je zanimalo, kdo so in koliko jih je. Nadalje se mu zdijo previsoko ovrednoteni tudi
stroški prevozov župana v RS župana v višini 2.500 eur, prosil pa je tudi za pojasnila o dveh
nejasnostih, in sicer, kaj so »drugi operativni odhodki« pri stroških praznovanja občinskega
praznika (so sorazmerno visoki) in »drugi operativni odhodki« pri političnem sistemu. Nato je
spomnil župana na dano obljubo radgonskim gasilcem za obnovo vrat pri gasilskem domu, v
višini 35.000 eur. Ob koncu razprave je seznanil z odločitvijo, da bo danes glasoval proti
sprejemu proračuna in obenem poudaril, da ne nasprotuje projektom, da pa bi se dalo marsikje
privarčevati. Računovodkinjo je še prosil za informacijo o najemu dolgoročnega kredita (za
koliko časa se najema) in podprl vprašanje gospoda Rojka glede minusa v proračunu – po
končanju vseh teh projektov in pridobitvi sredstev.
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Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je povedal, da je tudi on med tistimi, ki ga je strah. Čeprav
gre za premostitveno zadolževanje, ga skrbijo določene zadeve. Tako bi pričakoval, da bi za tako
velik znesek (4,5 mio eur) dobili več informacij o obdobju najema kredita, kakšna je dinamika
odplačevanja in podobno. Glede na informacijo gospoda Gredarja o desetletnem kreditu in
besedah računovodkinje, da del sredstev dobimo komaj leta 2013, so v tej zvezi nejasnosti še
večje. Kljub velikemu evropskemu aparatu se ne boji, da evropskih sredstev ne bi dobili, bolj ga
skrbi prejem sredstev iz državnega proračuna, kar je v nadaljevanju podkrepil s primerom
knjižnice in širokopasovnega omrežja, kjer so bila državna sredstva že zagotovljena v letu 2011,
pa jih nismo dobili. Zanimalo ga je, kakšno je zagotovilo, da bomo ta sredstva iz države dobili v
dogovorjenem roku. Nadalje je omenil dejstvo, da je večina investicij (v Gornji Radgoni in v
Sloveniji) po končani investiciji dražjih od predvidenih in izrazil je bojazen, da bodo sredstva, ki
bodo v skladu s pogodbami povrnjena, morala kriti razliko podražitve investicije in bo tako vse
ostalo na občinskih plečih. Pričakoval bi, da bo župan po končanju poslanske funkcije opravljal
svoje delo v občini profesionalno.
Na županovo prekinitev z besedami, da je še vedno poslanec, je gospod Kajdič nadaljeval z
razpravo in županu povedal, da drugo leto več ne bo poslanec, da mu po zakonu res marsikaj
pripada, da pa bi bilo korektno do volilcev, da svoje delo opravlja profesionalno in da se plačila
za zunanje sodelavce in razne koordinatorje prenesejo na njegovo plačo, saj bo delal z dušo, vsak
dan 10 ur in tako je tudi prav.
V nadaljevanju je izpostavil svoje mnenje glede določenih predvidenih višin sredstev za OŠ
Gornja Radgona in Vrtec Manka Golarja. Tako je v obrazložitvi proračuna (stran 36) zapisano, da
se za izdelavo PZI za sanacijo strojnih in elektro instalacij predvideva 30.000 eur, kar je po
njegovem mnenju občutno preveč za tak projekt. Tudi znesek za pokritje stroškov obnove iz leta
2011 (aneks Knuplež) v višini 19.000 eur je visok in lahko spet gre za kakšna dodatna dela.
Kritično je ocenil predlog (obrazložitev, stran 35), da se v okviru investicijskega vzdrževanja
Vrtca Manka Golarja, namenjajo sredstva za zagotovitev zadostne količine tople vode v kuhinji.
Vrtec je bil namreč končan pred dvema letoma in v primeru, da je bilo kaj narobe narejeno, je
potrebno povzeti drugačne postopke (garancija in projektantska odgovornost), ne pa to pokrivati
iz postavk investicijskega vzdrževanja. Ob koncu je izrazil upanje, da bodo pripravljalci
proračuna uspešni, da bo sredstev dovolj in da bodo projekte lahko speljali.
Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta, je prav tako pohvalil pripravljen predlog proračuna za
leto 2012, podprl projekte in iznesel mnenje, da je lahko proračun pripravljen še boljše. Nadalje
je prosil, da se mu pojasni, zakaj se konto 402905 (sejnine odborov) povišuje za 11.000 eur,
komu je namenjeno 60.750 eur, predvidenih na kontu 4135 (tekoča plačila drugim izvajalcev
javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki) in zakaj se je višina konta 10132
(nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana in koordinatorja) povišala napram
letu 2011 za 14.000 eur in ob slednjem še pojasnilo, kdo so ti koordinatorji, zakaj jih rabimo ter
kolikšen znesek dobijo ti koordinatorji na mesec. Ob koncu je omenil še težave v orehovskem
gasilskem domu, kjer okna prepuščajo ogromno energije in bi jih bilo potrebno zamenjati.
Primerno bi bilo, da se pri tej zadevi poskuša dogovoriti nek način sofinanciranja. Ob koncu je
iznesel pobudo, da se k predlogu odloka proračuna za drugo obravnavo priloži vsa obstoječa
dokumentacija (kakršnekoli pogodbe) o dobljenih projektih za lažje odločanje in sprejem
proračuna.
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je repliciral gospodu Kajdiču, najprej pa svetoval
županu in občinski upravi, da se za seje krajevnih skupnosti nabavi snemalna oprema, da se bo
lahko razjasnilo, kaj je kdo govoril. Sam je namreč govoril o kreditih, kateri so – so desetletni in
pa tudi kredit glasbene šole. Nadalje je zaprosil računovodkinjo, da posreduje vsem svetnikom
informacijo o višini njegovega mesečnega plačila v bruto in neto znesku. Glede projektov je
povedal, da nekateri že več mandatov sedijo v občinskem svetu in bi lahko vedeli, zakaj se
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določene stvari morajo delati tako dolgo, glede virov sredstev pa, da je eden izmed virov sedel
danes na županovi levi strani (poslanec). Dejal je, da je pri projektih možno marsikje prihraniti,
na primer tudi pri izvedbi cest (primer v Avstriji). Nadalje je predlagal še postavitev takšne
razsvetljave, katere luči polni sončna energija in navedel dober primer takšne postavitve JR v
občini Cerkvenjak. Podprl je predlog Alenke Kaučič in potrdil odločitev Krajevne skupnosti
Negova, da se pri teh dveh cestah zamenja leto izvedbe. Sam meni, da se lahko stroški zmanjšajo,
če bosta investicijo izvajali obe občini naenkrat. Predlagal je, da se poskuša zmanjševati število
zaposlenih v občinski upravi. Ta možnost se ponuja že v letu 2012 ob odhodu ene delavke v
pokoj in prenosu ene delavke na CSD, kar se lahko nadomesti z že zaposlenimi delavci. Naj se
prouči tudi upravičenost predloga za nakup zemljišča v Lomanoših.
Milan NEKREP, član občinskega sveta, je povedal, da bo proračun podprl, ker je projektno
naravnan, nadalje pa je seznanil, da je eden izmed nesrečnih koordinatorjev, o katerih danes
toliko razpravljajo, tudi on. Že osem let namreč opravlja naloge kronista občine (pripravlja
besedila, opremlja kroniko s slikami in časopisnimi izrezki), za kar je v preteklosti dobival plačilo
od 400 do 500 eur na vsake tri mesece. S sklepom župana pa od meseca aprila opravlja delo
koordinatorja za družbene dejavnosti, zastopa župana na različnih kulturnih prireditvah in
sestankih, še naprej pa ureja kroniko občine. Sedaj prejema mesečno plačilo v višini 470 eur,
višino pa mu je odredil župan.
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, se je opravičil gospodu Gredarju, če ga je napačno razumel,
kar pa kaže še bolj na potrebo, da dobimo prave informacije, da se določene stvari razrešijo.
Nadalje je spregovoril še o načrtu razvojnih programov, ki je za KS Spodnja Ščavnica kot
prioriteto predvideval ureditev ceste Lastomerci – Zbigovci, sedaj pa ima prednost investicija
ureditve pločnikov in razsvetljave med gostilno Križan in objektom stare šole. Zanima ga, ali je
to korektno do Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica, še posebej na dejstvo, da se v preteklosti
takšne zamenjave niso mogle sprovesti (primer izvedbe pločnika od tovarne Mura do industrijske
cone).
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je apeliral na članice in člane občinskega sveta, da
sprejmejo proračun v prvi obravnavi, obravnava bo trajala 15 dni in vse te razprave so tako že
predmet obravnave. Izpostavil je tudi dejstvo, da so vsi člani v določenem odboru in vsi odbori so
proračun podprli, kritično pa je ocenil način, da nekateri že najavljajo, da proračuna ne bodo
podprli. Pohvalil je tudi »nove temelje« in preglednost proračuna. V kolikor mora sklep o
začasnem financiranju sprejeti občinski svet je predlagal, da ga sprejmejo.
Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je povedal, da bo proračun podprl, v nadaljevanju pa je
kritično ocenil previsoko postavko za Zbiranje in ravnanje z odpadki – prevzem odpadne plastike
(31.000 eur) in postavko za vzdrževanje mestnega parka (23.750 eur). V tej vezi je potreben
razmislek, ali je res ta park potreben tako velikih stroškov.
Ingeborg IVANEK, članica občinskega sveta, je prav tako apelirala na članice in člane
občinskega sveta, naj sprejmejo proračun, saj bodo v primeru nepravočasno sprejetega proračuna
težave tako zaradi kreditiranja, kot tudi delovanja javnih zavodov v času začasnega financiranja.
Vinko ROUS, član občinskega sveta, je kritiziral način dela opozicijskih svetnikov pri obravnavi
proračuna za leto 2012. Predlagal jim je, da podajajo konkretne predloge in delujejo
konstruktivno. Že dalj časa namreč obstajajo želje za vključitev določenih projektov v proračun,
pa jih zaradi pomanjkanja sredstev ne morejo vnesti v proračun (navedel je primer slačilnic za
športnike), torej, naj svetniki poiščejo tudi kakšen predlog rešitve v tej smeri, ne pa, da samo
kritizirajo. Proračun je v prvi obravnavi, dosti predlogov je bilo danih, predlagale so jih
posamezne institucije, javni zavodi, strokovne službe in krajevne skupnosti, v pripravo je bilo
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vloženega veliko dela in aktivnostih. Poudaril je, da ne gre za nobeno dolgoročno zadolževanje,
ampak se bodo sredstva potrebovala za pričetek posameznih investicij, katerih sofinancerski
delež bo povrnjen pozneje. Prosil je za konstruktivno sodelovanje. Na številna postavljena
vprašanja so članice in člani občinskega sveta že dobili odgovore na samih sejah odborov, zato se
mu ne zdi prav, da jih sedaj ponovno postavljajo. Pozval je članice in člane občinskega sveta, da
razumejo te težnje, predvidene investicije so kar velik zalogaj, in zato naj ne nagajajo.
Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je repliciral gospodu Rousu. Povedal je, da je užaljen,
da se jih je napadlo na tak način, saj misli, da so danes (opozicija) zelo konstruktivno nastopali,
dajali konkretne pobude, pohvalili dobre predloge in opozarjali na napake, kar je navsezadnje
njihova naloga in na tem mestu je potrebno razpravljati o 5,5 mio eur v proračunu in nikjer
drugje. Poudaril je, da so bili danes v razpravi strpni in korektni, niso postavljali butastih
vprašanj, vsi pa vsega ne morejo vedeti. Danes so zato tu, da razpravljajo o proračunu in verjame,
da ga bodo podprli, ker je dober. Dodatno pa je svojo odločitev o podpori proračuna podprl še z
dejstvom, da se k investicijam pristopa takoj, ko bo pogodba podpisana.
Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi, je v nadaljevanju razjasnjevala, v razpravi
iznesene nejasnosti in odgovarjala na vprašanja, postavljena v razpravi:
Ø kreditiranje: v proračunu so veliki projekti, postopki že tečejo in iz proračuna se jih ne sme
izločiti. Predvidene zadolžitve so zadolžitve za sredstva sofinanciranj iz Evropske unije – za
zneske v dogovorjenih pogodbah o sofinanciranju, predvidene za vrnitev v letu 2013, razen
projekta za vodovodno omrežje in čistilno napravo, kjer pogodbe še niso podpisane, zato tudi
dinamika vračanja sredstev še ni znana. Znesek za ta dva projekta je predviden po trenutno
znanih podatkih in mora biti vnesen v proračun, v nasprotnem primeru se projekt ne more
izvajati. Če znesek na strani zadolževanja ni predviden se občina ne more zadolžiti. Ko bo
realizacija v skladu s podpisanimi pogodbami znana (upa, da že v prvem polletju), bodo
podatki realni – verjetno pri rebalansu proračuna za leto 2012. Nadalje je opisala še postopek
zadolževanja, ki je točno predpisan in ga je potrebno striktno spoštovati (skrbnik projekta izda
izjavo, prošnja in izjava se posreduje na Ministrstvo za finance, katero poda soglasje za
pričetek postopka zadolževanja, soglasje se skupaj s povpraševanjem pošlje različnim bankam,
te pa pripravijo ponudbe). Podatek o obrestni meri zadolževanja tako še ne more biti znan.
Trenutno se pošilja povpraševanja sedmim bankam in veliko truda se vlaga, da se pridobijo
najboljši pogoji na tem trgu. Postopek zadolževanja traja približno dva meseca, Ministrstvo za
finance namreč zelo skrbno pregleduje te podatke. Po izbiri ponudnika se mora vsa
dokumentacija poslati na ministrstvo, kjer njihova pravna služba prouči ali se lahko postopek
zadolževanja izpelje ali ne;
Ø predlog za zamenjavo cest oz. investicij v cestno infrastrukturo na območju KS Negova:
predlog je sprejemljiv, vendar je potrebno za izvedbo predlagane ceste v letu 2012 zagotoviti
še dodatnih 10.000 eur sredstev;
Ø predlog za zamenjavo zneskov namenjenih za delovanje turističnih in kulturnih društev:
seznanila je s predvidenim načinom dela, da bodo društva izdajala posamezne zahtevke s
priloženimi računi po izvedenih aktivnosti. Tak način se je izkazal kot dober pri zagotavljanju
sredstev proračuna za športna društva, saj se s tem dejansko zagotavlja namenskost
proračunskih stroškov;
Ø vprašanje glede stroškov kurjave na Maistrovem trgu 2: v letu 2011 še ti stroški niso bili
predvideni v celoti, v letu 2012 pa so stroški za kurjavo planirani za celotno obdobje in za vsa
društva, ki so oz. bodo v objektu;
Ø vprašanje glede višine zneska na časopise, revije in strokovno literaturo: ta postavka je še pod
drobnogledom in se bo zagotovo zmanjšala;
Ø vprašanje glede nakupa zemljišča v Lomanoših: nakup je nujen, ker je bil v dogovoru z
lastnico že prestavljen iz lanskega leta (rebalansa) v leto 2012;
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Ø vprašanje glede konta Drugi operativni odhodki pri občinskem prazniku: na tej postavki so
zajeti popolnoma vsi stroški, ki se tičejo izvedbe občinskega praznika, saj so bili prej ti stroški
porazdeljeni po različnih proračunskih postavkah;
Ø vprašanje glede konta Drugi operativni odhodki pri političnem sistemu: gre za prestavitev
zneska iz enega konta na drugega oziroma prekvalifikacijo iz osemmestnega podkonta na
šestmestnega, so pa to sredstva namenjena za odnose z javnostmi;
Ø vprašanje glede županove obljube gasilcem: izvedbo dodatnih investicij v gasilske domove so
umaknili, kakor marsikatero prepotrebno nabavo (na primer službeno vozilo), ker proračuna
nikakor drugače ni bilo možno uravnotežiti. Poudarila je, da so na prihodkovni strani
maksimalno planirani zneski in ni nobene rezerve, zato je potrebno v primeru kakršnegakoli
povečanja postavke na odhodkovni strani zmanjšati za ta znesek katero izmed postavk na
odhodkovni strani.
Ø vprašanje glede konta Izdelava PZI za OŠ Gornja Radgona: gre za načrtovano in predvideno
vrednost za projekte, ki bodo omogočili nadaljevanje investicije v osnovno šolo;
Ø vprašanje glede investicijskega vzdrževanja Vrtec Manka Golarja: zadevo je potrebno
realizirati zaradi težav z zagotavljanjem tople vode v kuhinji vrtca in tudi zaradi zadostila
zahtevi inšpekcijskih služb;
Ø vprašanje glede povečanja zneska za sejnine odborov: povečujejo se zaradi tega, ker je
planirana in predvidena 100 % prisotnost vseh članov na vseh odborih in vseh sejah, v
proračunu 2011 je realni znesek. Verjetno se bo ta postavka do drugega branja tudi znižala.
Ø vprašanje glede postavke Transferji drugim izvajalcem javnih služb: ta postavka je navedena v
splošnem delu odloka, zajema pa stroške navedene v posebnem delu odloka, in sicer Javna
dela Komunala Gornja Radgona, Sofinanciranje razvoja malega gospodarstva in Tekoča
plačila za Zasebno glasbeno šolo Maestro;
Ø vprašanje glede obnove ceste s pločniki in JR v Spodnji Ščavnici: projekt je vključen v
proračun, ker ga je občina prijavila na razpis za sofinanciranje, v kolikor sredstva iz razpisa ne
bodo pridobljena se ne bo izvajal. Na odboru za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe je bila dana pobuda, da razlika sredstev (če projekt ne bo
sofinanciran s strani EU) vseeno ostane v KS Spodnja Ščavnica in se porabi za adaptacijo
kakšne druge ceste na tem območju. Ko bo podatek o (ne)odobritvi sredstev znan, se bodo v
tej zvezi pričela pogajanja.
Ø vprašanje glede postavke Zbiranje in ravnanje z odpadki – prevzem odpadne plastike: s
koncesionarjem je sklenjena pogodba, že v letu 2010, s katero so dogovorjene obveznosti
plačevanja storitev za plastične vrečke za gospodinjstva;
K svojim pojasnilom in podaji odgovorov je ob koncu dodala še podatek, da je pod
drobnogledom še finančni načrt Kultproturja, in do drugega branja bo verjetno tudi ta znesek
spremenjen.
Župan se je vključil v razpravo in je v nadaljevanju javno izrekel zaupanje računovodkinji
občine, nadalje pa izrazil željo, da nejasnosti v večji meri razjasnijo na sejah odborov in komisij.
Ker so trije člani občinskega sveta v razpravi govorili o njihovem strahu, je le-tem v nadaljevanju
povedal, da takšen, ki ga je strah ne more biti župan (vsi trije so bili kandidati za župana).
Projekti so zastavljeni, potrebno jih je izvesti, to od vseh njih pričakujejo občanke in občani.
Obširneje je spregovoril o investiciji Glasbene šole Gornja Radgona. Opisal je dogovore, ki so
potekali v tej zvezi in poudaril, da so vsi župani občin soustanoviteljic v začetku enotno podprli
investicijo, kot ekonomsko nadvse upravičeno in gospodarno naložbo, da imajo v svojih
občinskih svetih podporo in razumevanje, da bodo takšen ugoden projekt prepoznali, podprli in
uvrstili v svoje proračune. V kolikor župani tega ne bodo uspeli, bodo starši otrok iz tistih občin
plačevali višje stroške glasbeni šoli.
Prebral je 109. člen statuta, kjer so navedena določila glede Sklepa o začasnem financiranju in 32.
člen statuta, ki daje županu pravico, da se odloči, kako bo opravljal poklicno funkcijo. Županu
plačo določa država na podlagi potrebnih kriterijev in meril, zato občinski svetniki ne morejo
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posegati v njegovo plačo. Tudi plačo podžupana določa država po potrebnih kriterijih in merilih,
medtem, ko se višina plačila koordinatorjem določi po višini podžupanovega plačila, vendar je s
koordinatorjema dogovoril nižje plačilo – za 30 %. Povedal je, da se sam nikoli ne bi spuščal v
delo katerega izmed svetnikov (na primer g. Žinkoviča) in zahteval njegovo nižje plačilo. Nadalje
je poudaril, da Razvojni program občine Gornja Radgona vsebuje zbirko več projektov oz.
investicij in v tej zvezi navedel primer, kako lahko vse navedene projekte prijavimo na razpise za
sofinanciranje, vendar določenih ne dobimo odobrenih. Le odobreni projekti se uvrstijo v
proračun in tako se vrstni red investicij iz Načrta razvojnih programov ne more striktno
upoštevati. Glede zadolževanja je izrazil mnenje, da gre bolj za neke vrste premostitev sredstev
za predfinanciranje projektov, sofinanciranih s strani EU, v zvezi z investicijo v OŠ Gornja
Radgona pa je napovedal namero in potrebo, da se v prihodnjih letih v to šolo vloži še veliko več
sredstev kot v tem letu, zato morajo biti pripravljeni PZI-ji in projekti, če želimo prijavljati
posamezne investicije na razpise. Ob koncu je spregovoril še o čistilni napravi in potrebi, da se
nemudoma pristopi k izvedbi 2. faze in dvigu platoja predvidene ČN zaradi poplavnega območja,
končal pa z mislimi o vsakoletnem kompromisnem dogovarjanju in sklepanju kompromisov pri
sprejemanju proračuna. Pozval je prisotne članice in člane občinskega sveta, da podprejo
proračun, saj so v njem predvideni pomembni projekti, pričakuje pa tudi njihove pozitivne
predloge.
Mag. Nataša LORBER, članica občinskega sveta, je replicirala gospodu Zagorcu in gospodu
Rousu. Povedala je, da je način dela v odborih takšen, da se razpravlja le o vsebini, ki zadeva le
posamezno področje, katerega pokriva odbor, na seji občinskega sveta pa člani občinskega sveta
lahko razpravljajo širše, še o vseh drugih vsebinah oziroma v tem primeru – postavkah proračuna.
Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta, je prosil gospoda župana, da v bodoče pravilno
izgovarja njegov priimek, v nadaljevanju pa je želel podati še svoje mnenje o županovi odločitvi,
da se je odločil opravljati župansko funkcijo neprofesionalno in temu posledično njegovi plači in
prihranku v proračunu, vendar je župan prekinil njegovo izvajanje.
Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je repliciral županu zaradi njegovih izjav in označb
določenih članov občinskega sveta za strahopetce. Menil je, da je strah eden od najbolj zdravih
človeških nagonov, ki v ključnih situacijah posamezniku pomaga, da ne podcenjuje nevarnosti. V
tem kontekstu je tudi razpravljal, saj je lahko vsakega pametnega gospodarja vsaj malo strah
zadolževanja. Še enkrat je poudaril, da niso strahopetci, saj bodo proračun podprli.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral
predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so z večino glasov (19 navzočih, od tega 15 ZA – 2
PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 65:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2012 – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 15 dni.

K tč. 11: Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v občini Gornja
Radgona (druga obravnava)
Obrazložitev k tej točki je podal Vladimir MAUKO, višji svetovalec v občinski upravi. Povedal
je, da je Mladinski svet Gornja Radgona, v 30-dnevnem času obravnave, podal predlog
sprememb in dopolnitev besedila pravilnika s podrobnimi obrazložitvami in razlogi za predlagane
spremembe. Pohvalil je mladinska sfero, ki je k temu pristopila odgovorno in resno in dodal, da si
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je le-ta pridobila še dodatno mnenje Mladinskega sveta Slovenije, ta predlog pa obravnavala tudi
na redni seji mladinskega sveta, kjer so ugotovili, da je potrebno razdeliti kriterije in prijavne
pogoje na dva sklopa (posebej za mladinske programe in mladinske projekte) in da so bile v
prvotni obliki pravilnika izvzete nekatere mladinske organizacije, ki se zaradi svoje
organizacijske strukture ne bi mogle prijavljati na razpis po tem pravilniku, to pravico pa imajo
po Zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju. Na podlagi teh ugotovitev je mladinski svet
v času obravnave predlagal kar enajst dopolnitev. V nadaljevanju je izpostavil najpomembnejše:
vključitev nove alineje v 5. členu (vključitev projektov multimedijske produkcije – predlog
Odbora za družbene dejavnosti), dopolnitev 6. člena (možnost pridobitve sredstev po tem
pravilniku za vse večje mladinske organizacije, ki delujejo na našem območju, sedež pa imajo
izven območja občine Gornja Radgona), črtanje alineje javni zavodi v 7. členu (zaradi
omejevanja prijave na razpis političnim podmladkom), dodajanje nove alineje v 7. členu (zaradi
omejitev na prijavo različnim javnim zavodom, ki za opravljanje mladinske dejavnosti dobivajo
sredstva iz drugih virov in postavk proračuna), sprememba 19. člena (vrednost točkovanja po
sklopih) in sprememba 20. člena (obračunavanje vrednosti točke). Ob koncu uvodne obrazložitve
je poudaril, da so bili vsi predlogi usklajeni z občinsko upravo, zahvalil se je Marku Filipiču,
Goranu Đukiču in Borisu Farteku za njihov trud in izrazil svoje mnenje, da je pravilnik
pripravljen dobro, je uporaben in kot tak bo dobro služil tistim, ki jim je namenjen. V imenu
predlagatelja, je predlagal občinskemu svetu, da predlog pravilnika obravnava in sprejme v
predlagani vsebini.
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Pravilnika o sofinanciranju mladinskih
programov in projektov v Občini Gornja Radgona – druga obravnava in predlaga občinskemu
svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (16 navzočih, od tega 16
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 66:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Pravilnika o sofinanciranju
mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona – druga obravnava.

K tč. 12: Sklep o določitvi ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v javnem
vzgojnoizobraževalnem zavodu Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
Obrazložitev k tej točki je podal Vladimir MAUKO, višji svetovalec v občinski upravi. Svojo
obširnejšo uvodno obrazložitev je pričel s podatkom, da je občinska uprava dne 18. 11. 2011
prejela predlog Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona za dvig cene programov vrtca. Povzel je
navedbe vrtca iz navedenega predloga, nadalje pa poudaril, da je bil predlog vrtca s strani
občinske uprave temeljito proučen, ta pa je v tej zvezi ugotovila, da je predlagana ekonomska
cena oblikovana v skladu z določili pravilnikov (o metodologijah in normativih), ki urejajo to
področje, da v ceno niso vključeni stroški investicijskega vzdrževanja, investicij, in vsi drugi
stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe; da se
predlagana ekonomska cena dviguje v prvem starostnem obdobju za 4,06 % in v drugem
starostnem obdobju za 8,96 %, da je razlog za višanje ekonomske cene v dejstvu, da se cena ni
povišala že od leta 2008 stroški delovanja vrtca pa in da je razlog tudi formiranje dodatnega
sedemnajstega oddelka vrtca. Nadalje je občinska uprava ugotovila, da bo vrtec za nemoteno
izvajanje programa v letu 2012 potreboval sredstva v višini 1.371.883,34 eur, kar zajema stroške
dela zaposlenih v vrtcu, stroške materiala in storitev in stroške živil za otroke in da je v vrtec
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vključenih 264 otrok od tega 233 iz Občine Gornja Radgona in 31 otrok iz drugih občin. V tem
delu je navajal še podatke o številu vključenih otrok po starostnih obdobjih in po razvrstitvi v
plačilne razrede. Zahvalil se je računovodji vrtca Gregorju Rousu za njegovo aktivno
sodelovanje, nadalje pa iznesel usklajene predloge, nastale na podlagi predloga vrtca, ugotovitev
občinske uprave in izdelanih izračunov. Ti so: ekonomska cena programa I. starostnega obdobja
se dvigne iz 450,17 eur na 468,43 EUR, vendar se osnova za izračun plačila staršev ne spremeni,
prav tako se dvigne ekonomska cena programa II. starostnega obdobja iz 335,08 eur na 365,09
eur, vendar se osnova za izračun plačila staršev ne spremeni – v obeh primerih razliko med
osnovo za izračun obveznosti plačila staršev in ekonomsko ceno programa pokrije občinski
proračun; izven ekonomske cene programa se zagotovijo sredstva za otroke s posebnimi
potrebami, vključene v redne oddelke vrtca; za manjkajoče otroke do zakonsko določenega
zgornjega normativa v posameznem oddelku (prazna mesta) vrtca, se cena programa zniža za
stroške živil in je tako znižana cena podlaga za plačilo razlike med ceno programa in plačilom
staršev, ki jo krije občina; za čas nepretrgane daljše bolezenske odsotnosti otroka (nad 20
delovnih dni v vrtcu) se starša ob predložitvi zdravniškega potrdila, plačila oprosti – to določilo
velja za vse starše, ne glede na to kje imajo vključene otroke; izkoristi se možnost, da starši, ki
imajo skupaj z otrokom stalno bivališče na območju Občine Gornja Radgona, največ dvakrat
letno koristijo možnost, da za svojega otroka ob vnaprej napovedani deset ali več dnevni
odsotnosti v času posameznega meseca koledarskega leta, plačajo 50 % zneska plačila,
določenega z odločbo, tudi v primeru, da starši kadarkoli v koledarskem letu (vendar največ dva
meseca) otroka izpišejo iz vrtca in ga kasneje ponovno vpišejo, občina pa bo v skladu z 18.
členom navedenega pravilnika o metodologiji pokrila vso razliko med znižano ceno za starše v
navedenem obdobju in ekonomsko ceno programa; nova ekonomska cena se uveljavi s 1. 1.
2012. Ob koncu svojega izvajanja je izpostavil dejstvo, da je bil pri pripravi predloga zasledovan
predvsem cilj, da se vrtcu z nepredlaganjem cene ne povzročijo likvidnostne težave in da staršem,
glede na slabo ekonomsko situacijo v državi, z dvigom njihove obveznosti še dodatno ne otežimo
nezavidljive finančne situacije. V imenu predlagatelja je občinskemu svetu predlagal, da predlog
sklepa obravnava in sprejme v predlagani vsebini.
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Sklepa o določitvi ekonomskih cen
programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Manka Golarja
Gornja Radgona in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini.«
Urška ZIERNFIELD je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi:
»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval predlog Sklepa o določitvi
ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec
Manka Golarja Gornja Radgona in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je povedal, da pogreša en podatek. Občina je namreč
vložila ogromna sredstva v energetsko varčen vrtec, zato ga je zanimalo, kako se ti stroški
odražajo oz. so bili upoštevani pri oblikovanju ekonomske cene.
Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta, je menil, da mora vrtec tudi sam iskati rezerve. Glede
na nove zaposlitve oseb, živečih izven naše občine in tudi izven meja sosednjih občin, je ena
izmed možnosti prihrankov tudi kilometrina za prevoz na delo. Pred tem je seznanil občinski
svet, da bo glasoval za sprejem predloga sklepa.
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Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral
predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (19 navzočih, od tega 19 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št. 67:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o določitvi ekonomskih cen
programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Manka
Golarja Gornja Radgona.

K tč. 13: Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Gornja Radgona za leto 2012
Obrazložitev k tej točki je podal Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi, ki je
uvodoma povedal, da občinski svet, na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča, s sklepom določa vrednost točke. Le ta se določa do konca leta za naslednje
leto in se usklajuje v skladu z rastjo cen življenjskih potrebščin. Po podatkih Statističnega urada
RS znaša indeks rasti cen življenjskih potrebščin od decembra 2010 do oktobra 2011 102,5, za
kar se predlaga tudi povišanje vrednosti točke. V imenu predlagatelja je občinskemu svetu
predlagal, da predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Gornja Radgona za leto 2012, obravnava in sprejme v predlagani vsebini.
Miran DOKL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora
in gospodarske javne službe, ki glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Sklepa o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012 in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je v razpravi izpostavil rast življenjskih stroškov, zaradi
česar je sam proti sprejemu takšnega sklepa oz. je proti povišanju vrednosti točke. Navedel je
informacijo, da je sosednja Občina Apače predlog sklepa za povečanje vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča soglasno zavrnila. Menil je, da v času gospodarske
krize takšnega sklepa ne bi bilo dobro sprejemati.
Miran DOKL, član občinskega sveta, je vprašal gospoda Roškarja ali mu je znana višina točke za
odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Apače. Na negativen odgovor
gospoda Roškarja (iz klopi) je gospod Dokl nadaljeval z razpravo in povedal, da je ta podatek
pomemben, ker se v Občini Gornja Radgona za 100 m2 površine plača 28 eur, v Občini Ljutomer
pa 76 eur.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral
predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato z večino glasov (18 navzočih, od tega 13
ZA – 4 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 68:
1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja
Radgona za leto 2012 znaša 0,001872 EUR.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona – lokalni časopis Prepih.
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K tč. 14: Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona
Obrazložitev k tej točki je podal Daniel Veberič, višji svetovalec v občinski upravi. Povedal je, da
se občinska taksa, v skladu z Odlokom o občinskih taksah v Občini Gornja Radgona, plačuje med
drugim za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev ter za oglaševanje
na javnih mestih. Poudaril je, da v skladu s 7. členom odloka, občinski svet določa vrednost točke
za obračun občinskih taks s sklepom. Dejal je še, da znaša indeks rasti cen življenjskih potrebščin
od decembra 2010 do oktobra 2011 102,5, za kar se predlaga tudi povišanje vrednosti točke. V
imenu predlagatelja je Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagal, da predlog Sklepa o
vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona, obravnava in sprejme v
predlagani vsebini.
Miran DOKL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora
in gospodarske javne službe, ki glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Sklepa o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Gornja Radgona in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato z večino glasov (16 navzočih, od
tega 11 ZA – 4 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 69:
1. Vrednost točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona znaša 0,0588 EUR.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona – lokalni časopis Prepih, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2012.

K tč. 15: Poročilo o izvedbi nadzora finančnega načrta in Zaključnega računa Krajevne
skupnosti Negova za leto 2010
Obrazložitev k tej točki je podal Bojan ERLIH, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja
Radgona. Pričel je s splošnimi podatki o izpolnjevanju zadanega programa nadzorov za leto
2011, o uporabi metod dela in o izpolnjevanju vseh pogojev za nemoteno delo in opravljanje
nadzora. Naštel je tudi cilje nadzora in naštel naloge, za katere je krajevna skupnost dolžna
izvajati in skrbeti, nadalje pa poudaril, da je plan prihodkov in odhodkov Krajevne skupnosti
Negova za leto 2010 potrdil svet KS Negova v višini 15.534 eur, da pa je bil zaradi zmanjšanega
predvidenega ostanka finančnih sredstev za leto 2009 sprejet rebalans Finančnega načrta KS
Negova, v višini 14.249 eur, pri čemer je upoštevan presežek prihodkov nad odhodki iz prejšnjih
let v višini 2.114,53 eur. Brez prištetega presežka iz prejšnjih let je rebalans Finančnega načrta
za leto 2010 znašal 12.134,67 eur. Dodal je, da so bili po Zaključnem računu za leto 2010
realizirani odhodki doseženi v višini 12.635,73 eur, neznaten negativni finančni rezultat v višini
382,72 eur se je pokril iz presežka sredstev iz prejšnjih let. Nadzorni odbor je tako v okviru
nadzora podrobneje pregledal postavke: Prihodki krajanov za pokopališče KS Negova, Dotacije
drugim organizacijam, Investicijsko vzdrževanje pokopališča in Sejnine. Poudaril je, da pri
pregledanih odhodkih, ni bilo ugotovljenih nepravilnosti in v nadaljevanju izpostavil še
ugotovitve Nadzornega odbora, in sicer: da je KS razpolagala s temeljnimi pravnimi akti,
temeljnimi računovodskimi izkazi in finančno dokumentacijo, da so oblikovani in delujejo z vso
veljavno pravno osebnostjo vsi s statutom določeni organi KS, da deluje finančno in materialno v
skladu z veljavnimi predpisi in da računovodska izkaza za leto 2010 potrjujeta, da je bilo
finančno poslovanje v letu 2010 opravljeno v skladu z Zakonom o računovodstvu in s
Slovenskimi računovodskimi standardi. Povedal je, da so bile ob pregledu ugotovljene tudi
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določene pomanjkljivosti, kasneje protokolirane v končnem poročilu in se bolj nanašajo na
pristojnosti občine (priprava odloka o krajevnih skupnostih ter spremembe in dopolnitve statutov
v vseh krajevnih skupnostih). Svoje izvajanje je končal z ugotovitvijo Nadzornega odbora, da je
Krajevna skupnost Negova poslovala s premoženjem in finančnimi sredstvi zakonito in pravilno,
porabljena finančna sredstva za stroškovne odhodke pa so bila porabljena smotrno in namensko.
Dušan ZAGORC je kot podpredsednik odbora podal mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi:
»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve se je seznanil s Poročilom o izvedbi
nadzora finančnega načrta in Zaključnega računa Krajevne skupnosti Negova za leto 2010 in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (14 navzočih, od tega 14
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 70:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Poročilo Nadzornega odbora Občine
Gornja Radgona o izvedbi nadzora finančnega načrta in Zaključnega računa Krajevne
skupnosti Negova za leto 2010.
K tč. 16: Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članici ter imenovanju nadomestnega
člana v Odboru za mednarodno sodelovanje
Obrazložitev k tej točki je podal Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Povzel je poglavitne razloge za sprejem sklepa (iz obrazložitve) in
povedal, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnavala odstopno
izjavo mag. Jasne Kolarič in predlog Slovenske demokratske stranke ter v imenu komisije
predlagal občinskemu svetu, da predlog sklepa obravnava in sprejme v predlagani vsebini.
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato z večino glasov (14 navzočih, od
tega 13 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 71:
1. Ugotovi se, da je mag. Jasni KOLARIČ iz Noričkega Vrha 35, 9250 Gornja Radgona, na
podlagi podane pisne odstopne izjave, z dnem 1. 8. 2011 prenehalo članstvo v Odboru za
mednarodno sodelovanje pri Občinskem svetu Občine Gornja Radgona.
2. Za nadomestnega člana Odbora za mednarodno sodelovanje se imenuje Milan
KRIŽAN, stanujoč Spodnja Ščavnica 20, 9250 Gornja Radgona.
K tč. 17: Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članu ter imenovanju nadomestnega člana
v svet javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja
Radgona in svet javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota
Obrazložitev k tej točki je podal Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Navedel je razloge za podajo (njegove) odstopne izjave iz mesta člana in
predsednika sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja in iz mesta
člana v svetu javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota. Povedal je, da je Komisija za
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mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnavala podano odstopno izjavo, kakor tudi
predlog stranke SD za imenovanje nadomestnih članov v navedenih svetih javnih zavodov. V
imenu komisije je predlagal občinskemu svetu, da predlog sklepa obravnava in sprejme v
predlagani vsebini.
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (14 navzočih, od tega 14
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 72:
1. Ugotovi se, da je Vinku Rousu iz Delavske poti 12, 9250 Gornja Radgona, na podlagi
podane pisne odstopne izjave, z dnem 18. 8. 2011 prenehalo članstvo in funkcija
predsednika v svetu javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja
Gornja Radgona in članstvo v svetu javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota.
2. Za nadomestnega člana v svetu javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka
Golarja Gornja Radgona se kot predstavnik ustanovitelja imenuje Dragica Černe,
stanujoča Panonska ulica 24, 9250 Gornja Radgona.
3. Za nadomestnega člana v svetu javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota se kot
predstavnik ustanovitelja s strani Občine Gornja Radgona imenuje mag. Suzana Bračič,
stanujoča Zbigovci 67, 9250 Gornja Radgona.
K tč. 18: Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članom sveta ter imenovanju predstavnika
občine v svet javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona
Obrazložitev k tej točki je podal Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Povedal je, da je potrebno, zaradi poteka mandata imenovanih članov v
svetu javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona, in v skladu z zadnjo
novelo Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona, s
katero se je na novo določilo število predstavnikov občin, imenovati predstavnika ustanoviteljic v
svet zdravstvenega zavoda s strani Občine Gornja Radgona. Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja je obravnavala poziv Zdravstvenega doma in pripravila predlog sklepa za
imenovanje novih predstavnikov Občine Gornja Radgona. V imenu komisije je predlagal
občinskemu svetu, da predlog sklepa obravnava in sprejme v predlagani vsebini.
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (17 navzočih, od tega 17
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 73:
1. Ugotovi se, da je na podlagi 4. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona (Uradni
list RS, št. 41/2011) v svetu zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona
prenehal mandat imenovanim predstavnikom s strani Občine Gornja Radgona, in sicer:
- Miran DOKL, stanujoč Leninova ulica 4, 9250 Gornja Radgona,
- Zvonko GREDAR, stanujoč Ivanjski Vrh 5, 9245 Spodnji Ivanjci,
- Ivan KAJDIČ, stanujoč Črešnjevci 152/a, 9250 Gornja Radgona.
2. V svet zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona se kot predstavnik
ustanoviteljice s strani Občine Gornja Radgona imenuje Zvonko GREDAR, stanujoč
Ivanjski Vrh 5, 9245 Spodnji Ivanjci.
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K tč. 19: Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članu v Nadzornem svetu javnega podjetja
Komunala Radgona d.o.o.
Obrazložitev k tej točki je podal Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Povedal je, da je mag. Zlatko Erlih nepreklicno odstopil iz funkcije mesta
člana Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o., zaradi nezdružljivosti
funkcij, kar je sprejel tudi nadzorni svet javnega podjetja, Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja pa je vse navedeno obravnavala in pripravila predlog sklepa. V imenu
komisije je predlagal občinskemu svetu, da predlog sklepa obravnava in sprejme v predlagani
vsebini.
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (18 navzočih, od tega 18
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 74:
Ugotovi se, da je mag. Zlatku ERLIHU iz Plitvičkega Vrha 23a, 9250 Gornja Radgona, na
podlagi podane pisne odstopne izjave, z dnem 9. 11. 2011 prenehalo članstvo v Nadzornem
svetu javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o..

K tč. 20: Sklep o podaji predhodnega mnenja k izbrani kandidatki za direktorico Centra
za socialno delo Gornja Radgona
Obrazložitev k tej točki je podal Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Navedel je zakonsko podlago za imenovanje direktorice ter izpostavil
odločitev Sveta Centra za socialno delo Gornja Radgona v tej zvezi in izjavo, da izbrana
kandidatka izpolnjuje vse zahtevane pogoje. Ob koncu je na navedel še podatek, da je komisija
obravnavala vlogo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter razpoložljivo
dokumentacijo o kandidatki, ter pripravila predlog sklepa za obravnavo na občinskem svetu.
Občinskemu svetu je v imenu komisije predlagal, da predlog sklepa obravnava in sprejme v
predlagani vsebini.
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (18 navzočih, od tega 18
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 75:
Občina Gornja Radgona daje predhodno pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke mag.
Carmen Šeruga Bednar, univ. dipl. socialne delavke, stanujoče v Murski Soboti,
Trstenjakova 56 za direktorico Centra za socialno delo Gornja Radgona.

K tč. 21: Sklep o imenovanju predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v
svet javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona
Obrazložitev k tej točki je podal Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Izpostavil je razlog za pripravo obravnavanega sklepa, navedel postopke,
ki so bili v tej vezi izvedeni in poudaril, da je komisija obravnavala obrazložen predlog direktorja
javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona in pripravila predlog sklepa, katerega dajejo
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občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. V imenu komisije je tako predlagal občinskemu svetu,
da predlog sklepa obravnava in sprejme v predlagani vsebini.
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (17 navzočih, od tega 17
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 76:
V svet javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona se kot predstavnik uporabnikov
oziroma zainteresirane javnosti imenuje Franc GOMBOŠI, stanujoč v Gornji Radgoni, Trg
svobode 11.

K tč. 22:

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

K tej točki so v gradivu bili posredovani pisni odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic
in članov občinskega sveta iz prejšnje seje, in sicer:
Ø odgovori na tri predloge člana občinskega sveta, gospoda Mirana DOKLA;
Ø odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Davida ROŠKARJA;
Ø odgovor na dve vprašanji člana občinskega sveta, gospoda Branka KLUNA;
Ø odgovor na predlog člana občinskega sveta, gospoda Stanislava ROJKA;
Ø odgovori na tri vprašanja člana občinskega sveta, gospoda Roberta ŽINKOVIČA;
Ø odgovor na predlog člana občinskega sveta, gospoda Dušana ZAGORCA.
Župan pri tej točki ni podal nobenih ustnih odgovorov in je zaključil to točko dnevnega reda.
Vsem članicam in članom občinskega sveta, kakor tudi občanom in občankam preko medijev, je
voščil vse dobro ob prihajajočih praznikih.
S tem je župan končal svoje izvajanje in ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan. Članicam in
članom občinskega sveta ter ostalim navzočim se je zahvalil za prisotnost in sodelovanje ter ob
19.15 zaključil 7. redno sejo občinskega sveta.

ZAPISALA:
Simona BUDJA

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
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DRUGA OBRAVNAVA

ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE GORNJA RADGONA
ZA LETO 2012

KAZALO:
(predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012 – druga obravnava)

Ø

Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012

Ø

Proračun – splošni del (bilanca A, B in C)

Ø

Obrazložitev k predlogu Odloka in splošnemu delu proračuna

Ø

Proračun – posebni del

Ø

Obrazložitev k posebnemu delu proračuna

Ø

Načrt razvojnih programov

Ø

Kadrovski načrt občinske uprave

Ø

Kadrovski načrt skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva

Ø

Načrt nabav v občinski upravi

Ø

Program prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2012

Ø

Program nakupov za leto 2012

PREDLOG
DRUGA OBRAVNAVA
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2,
76/2008, 79/2009, 51/2010), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08,
49/09, 38/2010-ZUKN, 107/2010) in 105. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno
glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1 in 47/08) je
Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji __ redni seji, dne _____________ sprejel

ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Gornja Radgona za leto 2012 določa višina proračuna, postopki
izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA
DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do
ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2012

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
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9.344.874
6.862.510
6.036.782
5.085.782
710.000
241.000
/
825.728
514.288
27.000
77.600
206.840
119.771

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz proračuna EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

26.727
/
93.044
20.000
20.000
/
2.342.593
1.026.432
1.316.161
14.114.946
2.867.622
613.316
95.100
1.980.973
78.233
100.000
3.406.135
123.000
1.731.360
491.269
1.060.506
/
7.727.487
7.727.487
113.702
/
113.702
- 4.770.072

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2012

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
50 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in
drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
2

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2012

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

5.483.531
5.483.531
5.483.531
913.961
913.961
913.961

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

- 200.502

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

4.569.570

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2011

200.502

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je
razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkontov, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk podkontov in načrt razvojnih programov
sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gornja Radgona.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke podkonta.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od
njega pooblaščena oseba.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka
43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
Ø prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
Ø prihodki iz naslova okoljskih dajatev,
Ø prihodki iz naslova požarne takse,
Ø prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega proračuna,
Ø prihodki iz naslova rudarske rente,
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Ø
Ø
Ø
Ø

donacije,
prispevki soinvestitorjev,
prihodki KS iz naslova najemnin za grobove,
drugi namenski prihodki sofinancerjev.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski
izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračunu.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun tekočega
leta.
6. člen
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi: občinski svet, župan, nadzorni odbor,
občinska uprava in krajevne skupnosti. Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v
skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
Posredni in drugi uporabniki proračuna morajo prihodke proračuna porabiti v skladu z
zakonom, ustanoviteljskimi akti oziroma pogodbo o sofinanciranju dejavnosti.
7. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti so zajeti v finančnih načrtih krajevnih skupnosti in so
sestavni del proračuna občine. Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so
odgovorni predsedniki sveta krajevnih skupnosti. Predsednik sveta krajevne skupnosti si za
pravne posle v vrednosti nad 2.086,00 EUR mora pridobiti soglasje sveta krajevne skupnosti
in župana.
8. člen
Za delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov se v proračunu zagotavljajo sredstva za
plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev in za investicijske
izdatke.
Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se zagotavljajo v
skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja.
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se dogovori s pogodbo.
9. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega
proračuna za namene, opredeljene v bilanci prihodkov in odhodkov le do višine sredstev, ki je
za posamezne namene v tekočem letu planirana v občinskem proračunu.
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen
določena sredstva v proračunu.
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10. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali
rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske
porabe v okviru proračunskega uporabnika odloča na predlog neposrednega uporabnika
župan, v primeru krajevnih skupnosti pa sveti krajevnih skupnosti, ki o tem sproti obveščajo
župana.
O prerazporeditvah župan poroča občinskemu svetu ob polletnem poročilu izvrševanja
proračuna in ob zaključnem računu.
11. člen
Župan lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen
v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah
v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
investicijske odhodke in investicijske transfere (K - 41 in K - 42) ne sme presegati 70 %
pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2012.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem proračunu za
leto 2012.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z
najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike,
telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem
načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
12. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih
vrednost se spremeni za več kot 20 % oziroma 30.000,00 eur v nominalnem znesku, mora
predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
13. člen
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Če se med letom spremeni narava delovnega področja, pristojnost ali obseg dela posameznega
proračunskega uporabnika, se lahko na predlog župana zmanjša ali poveča obseg sredstev s
soglasjem občinskega sveta, ki so za delo tega porabnika namenjena v občinskem proračunu.
Na podlagi predloženega programa dela se lahko vključi med letom v financiranje iz
občinskega proračuna nov uporabnik na predlog župana s soglasjem občinskega sveta. V tem
primeru se sredstva zagotavljajo iz splošne proračunske rezervacije. V primeru prenehanja
financiranja posameznega proračunskega uporabnika, se neporabljena sredstva proračuna
lahko prenesejo v proračunsko rezervacijo ali se prerazporedijo med druge uporabnike.
14. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, vzdrževalna dela in
storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu z
zakonom o javnih naročilih. Poraba sredstev za te namene mora biti po virih in dinamiki
usklajena s planiranimi finančnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnajo iz
proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za državni proračun.
Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.
15. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po 49. členu Zakona o javnih
financah. Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 50.000,00 EUR.
16. člen
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic
naravnih nesreč: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan vete, toča,
žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge
nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev
proračunske rezerve za namene iz prvega odstavka tega člena do višini 10.000,00 EUR župan
in o tem s pismenimi poročili obvešča občinski svet.
V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeno višino odloča
občinski svet s posebnim odlokom.
17. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži
kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče
načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance
prihodkov in odhodkov.
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O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne
proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
18. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanja proračuna ne more
uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali
najame posojilo največ 5 % sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca
proračunskega leta.
O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega člena odloča župan, ki mora o tem
obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.
19. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja
prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži
izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih
zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska
sredstva.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet. Če proračuna ni možno
uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
20. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko
nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela
varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. O obliki naložbe odloča župan skladno s
predpisom ministra, pristojnega za finance.

4. NADZOR
21. člen
Nadzor nad poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost
porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor Občine Gornja Radgona v skladu z zakonom in
statutom.
Občinski organi, javna podjetja in javni zavodi ter druge osebe javnega prava, katerih
ustanoviteljica je občina ter drugi uporabniki sredstev občinskega proračuna, so dolžni
omogočiti članom nadzornega odbora vpogled v finančno dokumentacijo in jim nuditi vse
potrebne podatke v zvezi s porabo sredstev občinskega proračuna. Nadzorni odbor mora
postopke nadzora opravljati v skladu s predpisi.
22. člen
Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor nad materialnim, finančnim in
računovodskim poslovanjem uporabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe.
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Uporabniki proračuna so dolžni poročila o porabi proračunskih sredstev za preteklo leto
dostaviti do konca februarja tekočega leta.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu z 8. členom tega odloka in prvim
odstavkom tega člena lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje,
dokončno pa občinski svet na predlog župana. Župan o tem poroča občinskemu svetu na prvi
naslednji seji.
23. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan
dolžniku do višine 3.000,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
24. člen
Občina Gornja Radgona se bo v letu 2012 dolgoročno zadolžila za naslednje namene:
- financiranje izvedbe projekta JEM LOKALNO – 28.183,16 eur,
- investicijo v širokopasovno omrežje – 1.382.355,00 eur,
- financiranje projekta SKUPAJ – 827.226,82 eur,
- investicijo v vodovodno omrežje sistema C – 663.066,76 eur,
- investicijo izgradnje čistilne naprave – 2.582.699,14 eur.
Občina ne bo izdajala poroštev za javne zavode in javna podjetja.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Gornja Radgona v letu 2013, če bo začasno
financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih.

Številka: 007-3/2011-U120
Gornja Radgona, ________________

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
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PRORAČUN – SPLOŠNI DEL

PRORA UN OB INE OB INA GORNJA RADGONA ZA LETO 2012 (DRUGA
OBRAVNAVA)
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKO I PRIHODKI (70+71)
70 DAV NI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobi ek
7000 Dohodnina
700020 Dohodnina - ob inski vir

703 Davki na premoženje
7030 Davki na nepremi nine
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš a - od pravnih oseb
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš a - od fizi nih oseb
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš a

7032 Davki na dediš ine in darila
703200 Davek na dediš ine in darila

v EUR
Prora un 2012
1. obravnava

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

9.293.510,35
6.862.509,97

9.344.873,99 100,6
6.862.509,97 100,0

6.036.782,00
5.085.782,00

6.036.782,00
5.085.782,00

100,0
100,0

5.085.782,00

5.085.782,00

100,0

5.085.782,00

5.085.782,00

100,0

710.000,00

710.000,00

100,0

655.000,00

655.000,00

100,0

460.000,00
180.000,00

460.000,00
180.000,00

100,0
100,0

15.000,00

15.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

35.000,00

35.000,00

100,0

10.000,00
20.000,00

10.000,00
20.000,00

100,0
100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

241.000,00

241.000,00

100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

239.000,00

239.000,00

100,0

199.000,00
1.000,00

199.000,00
1.000,00

100,0
100,0

704706 Ob inske takse od pravnih oseb
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

12.000,00
6.000,00

12.000,00
6.000,00

100,0
100,0

704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

21.000,00

21.000,00

100,0

825.727,97
514.287,97

825.727,97
514.287,97

100,0
100,0

30.000,00

30.000,00

100,0

30.000,00

30.000,00

100,0

205,00

205,00

100,0

100,00
15,00

100,00
15,00

100,0
100,0

71021573 KS NEGOVA PRIHODKI OD OBRESTI
71021574 KS SPODNJI IVANJCI PRIHODKI OD OBRESTI

30,00
50,00

30,00
50,00

100,0
100,0

71021575 KS SPODNJA Š AVNICA PRIHODKI OD OBRESTI

10,00

10,00

100,0

484.082,97

484.082,97

100,0

38.900,00
2.200,00

38.900,00
2.200,00

100,0
100,0

1.200,00
5.057,00

1.200,00
5.057,00

100,0
100,0

200.000,00
202.725,97

200.000,00
202.725,97

100,0
100,0

21.000,00
13.000,00

21.000,00
13.000,00

100,0
100,0

27.000,00

27.000,00

100,0

27.000,00

27.000,00

100,0

26.000,00
1.000,00

26.000,00
1.000,00

100,0
100,0

7033 Davki na promet nepremi nin in na finan no premoženje
703300 Davek na promet nepremi nin - od pravnih oseb
703301 Davek na promet nepremi nin - od fizi nih oseb
703302 Davek na promet nepremi nin - od pravnih in fizi nih oseb, ki nimajo sedeža oz. stal

704 Doma i davki na blago in storitve
7044 Davki na posebne storitve
704403 Davek na dobitke od iger na sre o

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
704704 Turisti na taksa

71 NEDAV NI PRIHODKI
710 Udeležba na dobi ku in dohodki od premoženja
7100 Prihodki od udeležbe na dobi ku in dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki
710004 Prihodki od udeležbe na dobi ku in dividend nefinan nih družb

7102 Prihodki od obresti
71021571 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD OBRESTI
71021572 KS REŠNJEVCI-ZBIGOVCI PRIH.OD OBRESTI

7103 Prihodki od premoženja
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore
71030170 PRIHODKI KS
71030171 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD NAJEMNIN
71030174 KS SPODNJI IVANJCI PRIHODKI OD NAJEMNIN
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja
710304 Prihodki od drugih najemnin
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico

712 Globe in druge denarne kazni
7120 Globe in druge denarne kazni
712001 Globe za prekrške
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

v EUR
Prora un 2012
1. obravnava

(2)

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(4)=
(3) (3)/(2)

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

77.600,00

77.600,00

100,0

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

77.600,00

77.600,00

100,0

71300071 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI KRAJANOV ZA VZDRŽEVANJE POKOP.

49.000,00

49.000,00

100,0

71300073 KS NEGOVA PRIHODKI KRAJANOV OD VZDR.POKOPALIŠ A
713099 Drugi prihodki od prodaje

8.600,00
20.000,00

8.600,00
20.000,00

100,0
100,0

206.840,00

206.840,00

100,0

206.840,00

206.840,00

100,0

714100 Drugi nedav ni prihodki
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov

53.000,00
70.000,00

53.000,00
70.000,00

100,0
100,0

714106 Prispevki in dopla ila ob anov za izvajanje dolo enih programov teko ega zna aja
714107 Prispevki in dopla ila ob anov za izvajanje dolo enih programov investicijskega zna

1.700,00
32.140,00

1.700,00
32.140,00

100,0
100,0

714199 Drugi izredni nedav ni prihodki

50.000,00

50.000,00

100,0

119.771,40
26.727,00

119.771,40
26.727,00

100,0
100,0

26.727,00

26.727,00

100,0

26.727,00

26.727,00

100,0

714 Drugi nedav ni prihodki
7141 Drugi nedav ni prihodki

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov

722 Prihodki od prodaje zemljiš in neopredmetenih sredstev

93.044,40

93.044,40

100,0

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš

93.044,40

93.044,40

100,0

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš

93.044,40

93.044,40

100,0

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

100,0
100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

2.291.228,98
975.067,92

2.342.592,62
1.026.431,56

102,2
105,3

909.003,98

909.003,98

100,0

29.267,00
13.000,00

29.267,00
13.000,00

100,0
100,0

74000106 FINANCIRANJE PO 21. IN 23. LENU ZFO
74000117 SOFINANCIRANJE INVESTICIJ IZ DRŽAVNEGA PRORA UNA PO 25. LENU ZF

426.304,50
3.872,00

426.304,50
3.872,00

100,0
100,0

74000118 SOFINANCIRANJE FUNDACIJA ZA ŠPORT
74000120 Obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona- MK

18.750,00
321.781,90

18.750,00
321.781,90

100,0
100,0

9.221,97
54.806,61

9.221,97
54.806,61

100,0
100,0

32.000,00

32.000,00

100,0

34.863,94

86.227,58

247,3

9.783,05

9.783,05

100,0

25.080,89
0,00

25.080,89
51.363,64

100,0
---

31.200,00

31.200,00

100,0

31.200,00

31.200,00

100,0

1.316.161,06

1.316.161,06

100,0

1.316.161,06

1.316.161,06

100,0

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz doma ih virov
7300 Prejete donacije in darila od doma ih pravnih oseb
730000 Prejete donacije in darila od doma ih pravnih oseb

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan nih institucij
7400 Prejeta sredstva iz državnega prora una
740000 Prejeta sredstva iz naslova teko ih obveznosti državnega prora una
740001 Prejeta sredstva iz državnega prora una za investicije

74000121 Projekt "SKUPAJ"
74000122 Projekt "3PARKI"
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega prora una za teko o porabo

7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov
740100 Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov za teko o porabo
740101 Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov za investicije
74010105 OBNOVA IN ŠIRITEV KNJIŽNICE GORNJA RADGONA

7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za teko o porabo

741 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una
Evropske unije
7412 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije
iz strukturnih skladov
74120001 Projekt "CITY COOPERATION"

23.750,00

23.750,00

100,0

74120003 Projekt "LC 104 041 Sp.Š avnica (stara šola) in JR"
74120004 Projekt "RADGONSKI BISERI"

218.044,50
8.214,29

218.044,50
8.214,29

100,0
100,0

74120005 Projekt "3PARKI"- ESRR
74120006 REKONSTRUKCIJA PODSTREŠJA IN OSTREŠJA GD ZBIGOVCI

467.161,12
87.996,13

467.161,12
87.996,13

100,0
100,0

74120007 Projekt "SKUPAJ"- ESRR
74120008 ZAKLJU NA FAZA OBNOVE KULTURNEGA SPOMENIKA ŠPITAL GORNJA RA

78.606,32
432.388,70

78.606,32
432.388,70

100,0
100,0
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
40 TEKO I ODHODKI
400 Pla e in drugi izdatki zaposlenim
4000 Pla e in dodatki

v EUR
Prora un 2012
1. obravnava

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

14.063.582,15

14.114.945,79 100,4

2.883.131,86
613.316,39

2.867.621,86
613.316,39

99,5
100,0
100,0

512.041,41

512.041,41

400000 Osnovne pla e

512.041,41

512.041,41

100,0

4001 Regres za letni dopust

20.760,00

20.760,00

100,0

400100 Regres za letni dopust

20.760,00

20.760,00

100,0

4002 Povra ila in nadomestila

42.200,00

42.200,00

100,0

23.800,00
18.400,00

23.800,00
18.400,00

100,0
100,0

7.000,00

7.000,00

100,0

7.000,00

7.000,00

100,0

31.314,98

31.314,98

100,0

6.304,98
25.010,00

6.304,98
25.010,00

100,0
100,0

95.100,00

95.100,00

100,0

45.970,00

45.970,00

100,0

45.970,00

45.970,00

100,0

36.190,00

36.190,00

100,0

36.190,00

36.190,00

100,0

320,00

320,00

100,0

401200 Prispevek za zaposlovanje

320,00

320,00

100,0

4013 Prispevek za starševsko varstvo

450,00

450,00

100,0

450,00

450,00

100,0

12.170,00

12.170,00

100,0

12.170,00

12.170,00

100,0

400202 Povra ilo stroškov prehrane med delom
400203 Povra ilo stroškov prevoza na delo in iz dela

4003 Sredstva za delovno uspešnost
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova pove anega obsega dela pri opravljanju re

4009 Drugi izdatki zaposlenim
400900 Jubilejne nagrade
400999 Drugi izdatki zaposlenim

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

4012 Prispevek za zaposlovanje

401300 Prispevek za starševsko varstvo

4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

v EUR
Prora un 2012
1. obravnava

(2)
402 Izdatki za blago in storitve

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(4)=
(3) (3)/(2)

1.996.482,61

1.980.972,61

103.717,46

101.417,46

97,8

402000 Pisarniški material in storitve

15.000,00

15.000,00

100,0

40200070 pisarniški material in storitve
402001 istilni material in storitve

2.730,00
3.828,90

2.730,00
3.828,90

100,0
100,0

40200171 istilni material in storitve
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

2.180,00
500,00

2.180,00
500,00

100,0
100,0

402004 asopisi, revije, knjige in strokovna literatura
40200473 asopisi, revije, knjige in strokovna literatura

13.400,00
280,00

8.400,00
280,00

62,7
100,0

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
40200674 stroški oglaševalskih storitev

5.500,00
300,00

5.500,00
300,00

100,0
100,0

402007 Ra unalniške storitve
40200775 ra unalniške storitve

1.500,00
1.680,00

1.500,00
1.680,00

100,0
100,0

7.100,00
7.500,00

9.800,00
7.500,00

138,0
100,0

40200976 izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve

1.950,00
36.821,56

1.950,00
36.821,56

100,0
100,0

40209978 drugi splošni material in storitve

3.447,00

3.447,00

100,0

6.900,00

6.900,00

100,0

600,00
800,00

600,00
800,00

100,0
100,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

402008 Ra unovodske, revizorske in svetovalne storitve
402009 Izdatki za reprezentanco

4021 Posebni material in storitve
402100 Uniforme in službena obleka
40210870 nakup pohištva in ra . opreme
402199 Drugi posebni materiali in storitve

99,2

5.500,00

5.500,00

100,0

263.357,72

263.357,72

100,0

147.857,80
12.950,00

147.857,80
12.950,00

100,0
100,0

18.346,80
3.900,00

18.346,80
3.900,00

100,0
100,0

3.414,45
1.970,00

3.414,45
1.970,00

100,0
100,0

402204 Odvoz smeti
40220474 odvozi smeti

31.128,67
14.100,00

31.128,67
14.100,00

100,0
100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta
40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

14.300,00
2.240,00

14.300,00
2.240,00

100,0
100,0

402206 Poštnina in kurirske storitve
40220676 poštnina in kurirske storitve

12.000,00
1.150,00

12.000,00
1.150,00

100,0
100,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
402200 Elektri na energija
40220070 elektri na energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 Voda in komunalne storitve
40220373 voda in komunalne storitve

4023 Prevozni stroški in storitve

13.240,39

13.240,39

100,0

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva
402301 Vzdrževanje in popravila vozil

5.800,00
5.800,00

5.800,00
5.800,00

100,0
100,0

402304 Pristojbine za registracijo vozil
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

280,39
1.360,00

280,39
1.360,00

100,0
100,0

4024 Izdatki za službena potovanja

15.850,00

15.850,00

100,0

40240271 stroški prevoza v državi

2.250,00

2.250,00

100,0

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
40240070 dnevnice za službena potovanja v državi

7.000,00
100,00

7.000,00
100,00

100,0
100,0

6.500,00

6.500,00

100,0

1.047.887,26

1.047.887,26

100,0

8.428,90
12.832,00

8.428,90
12.832,00

100,0
100,0

797.310,00
24.700,00

797.310,00
24.700,00

100,0
100,0

1.029,36
1.300,00

1.029,36
1.300,00

100,0
100,0

250,00
31.637,00

250,00
31.637,00

100,0
100,0

3.000,00
82.400,00

3.000,00
82.400,00

100,0
100,0

402402 Stroški prevoza v državi

4025 Teko e vzdrževanje
402500 Teko e vzdrževanje poslovnih objektov
40250070 teko e vzdrževanje poslovnih objektov
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov
40250373 vzdrževanje pokopališ
402504 Zavarovalne premije za objekte
40250474 zavarovalne premije za objekte
40250475 zavarovalne premije za objekte
402510 Teko e vzdrževanje komunikacijske opreme
402511 Teko e vzdrževanje druge opreme
402512 Zavarovalne premije za opremo
402599 Drugi izdatki za teko e vzdrževanje in zavarovanje

85.000,00

85.000,00

100,0

29.410,00

29.410,00

100,0

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

18.510,00

18.510,00

100,0

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte
40260670 nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš a

10.800,00
100,00

10.800,00
100,00

100,0
100,0

516.119,78

502.909,78

97,4

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

4029 Drugi operativni odhodki
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

v EUR
Prora un 2012
1. obravnava

(2)
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(4)=
(3) (3)/(2)

8.800,00

9.800,00

111,4

55.568,67
11.700,00

46.188,67
11.700,00

83,1
100,0

3.000,00
5.500,00

3.000,00
5.500,00

100,0
100,0

8.900,00
188,00

8.900,00
188,00

100,0
100,0

5.000,00
58.829,44

5.000,00
58.829,44

100,0
100,0

6.280,00
345.653,67

6.280,00
340.823,67

100,0
98,6

1.000,00
5.700,00

1.000,00
5.700,00

100,0
100,0

78.232,86

78.232,86

100,0

78.232,86

78.232,86

100,0

78.232,86

78.232,86

100,0

100.000,00

100.000,00

100,0

50.000,00

50.000,00

100,0

50.000,00

50.000,00

100,0

50.000,00

50.000,00

100,0

50.000,00

50.000,00

100,0

3.410.624,92
123.000,00

3.406.134,92
123.000,00

99,9
100,0

85.000,00

85.000,00

100,0

45.000,00
40.000,00

45.000,00
40.000,00

100,0
100,0

38.000,00

38.000,00

100,0

6.000,00
32.000,00

6.000,00
32.000,00

100,0
100,0

1.759.400,00

1.731.360,00

98,4

6.000,00

6.000,00

100,0

6.000,00

6.000,00

100,0

8.900,00

8.900,00

100,0

8.900,00

8.900,00

100,0

4119 Drugi transferi posameznikom

1.744.500,00

1.716.460,00

98,4

411900 Regresiranje prevozov v šolo
411902 Dopla ila za šolo v naravi

175.000,00
500,00

175.000,00
500,00

100,0
100,0

411909 Regresiranje oskrbe v domovih
411920 Subvencioniranje stanarin

300.000,00
42.000,00

271.960,00
42.000,00

90,7
100,0

1.146.100,00
60.000,00

1.146.100,00
60.000,00

100,0
100,0

20.900,00

20.900,00

100,0

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

492.268,70

491.268,70

99,8

4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

492.268,70

491.268,70

99,8

461.754,00
2.594,48

460.754,00
2.594,48

99,8
100,0

41200082 ZARES- SOCIALNO LIBERALNI
41200091 LDS- LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

3.905,37
2.630,89

3.905,37
2.630,89

100,0
100,0

41200092 N.Si- NOVA SLOVENIJA- KRŠ ANSKA LJUDSKA STRANKA
41200093 SLS- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2.248,55
2.585,37

2.248,55
2.585,37

100,0
100,0

41200094 SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
41200095 DeSUS- DEMOKRATI NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

4.278,61
5.034,20

4.278,61
5.034,20

100,0
100,0

41200096 SD- SOCIALNI DEMOKRATI

7.237,23

7.237,23

100,0

402905 Sejnine udeležencem odborov
40290571 sejnine
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma ev, notarjev in drugih
402922 lanarine v doma ih neprofitnih institucijah
40293074 pla ila storitev UJP
402931 Pla ila ban nih storitev
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev
402940 Prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI
402999 Drugi operativni odhodki
40299975 materialni stroški, ist. akcije, prireditve
40299976 dotacije drugim organizacijam

403 Pla ila doma ih obresti
4031 Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam
403101 Pla ila obresti od dolgoro nih kreditov - poslovnim bankam

409 Rezerve
4090 Splošna prora unska rezervacija
409000 Splošna prora unska rezervacija

4091 Prora unska rezerva
409100 Prora unska rezerva

41 TEKO I TRANSFERI
410 Subvencije
4100 Subvencije javnim podjetjem
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih sl
410099 Druge subvencije javnim podjetjem

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
410218 Subvencioniranje turisti nih programov in promocijskih aktivnosti
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
411103 Darilo ob rojstvu otroka

4117 Štipendije
411701 Kadrovske štipendije

411921 Pla ilo razlike med ceno programov v vrtcih in pla ili staršev
411922 Izpla ila družinskemu pomo niku
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4120001 SMS-STRANKA MLADIH- ZELENI EVROPE
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

v EUR
Prora un 2012
1. obravnava

(2)
413 Drugi teko i doma i transferi
4130 Teko i transferi ob inam
413003 Sredstva, prenesena drugim ob inam

4131 Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga pla ujejo ob ine

4132 Teko i transferi v javne sklade

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(4)=
(3) (3)/(2)

1.035.956,22

1.060.506,22

102,4

74.078,22

74.078,22

100,0

74.078,22

74.078,22

100,0

67.000,00

67.000,00

100,0

67.000,00

67.000,00

100,0

9.300,00

9.300,00

100,0

413200 Teko i transferi v javne sklade

9.300,00

9.300,00

100,0

4133 Teko i transferi v javne zavode

824.828,00

849.378,00

103,0

282.396,00
542.432,00

399.063,00
450.315,00

141,3
83,0

60.750,00

60.750,00

100,0

60.750,00

60.750,00

100,0

7.656.123,63
7.656.123,63

7.727.487,27
7.727.487,27

100,9
100,9

30.242,54

30.242,54

100,0

4.500,00

4.500,00

100,0

42020070 nakup pisarniškega pohištva
420202 Nakup strojne ra unalniške opreme

200,00
13.000,00

200,00
13.000,00

100,0
100,0

42020271 nakup ra unalnikov in prog. opreme
420299 Nakup druge opreme in napeljav

200,00
12.342,54

200,00
12.342,54

100,0
100,0

7.293.665,17

7.365.028,81

101,0

55.000,00

55.000,00

100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije
42040270 investicijsko vzdrževanje pokopališ

7.222.295,17
16.370,00

7.293.658,81
16.370,00

101,0
100,0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

106.350,00

106.350,00

100,0

101.100,00

101.100,00

100,0

5.250,00

5.250,00

100,0

72.883,92

72.883,92

100,0

72.883,92

72.883,92

100,0

152.982,00

152.982,00

100,0

152.982,00

152.982,00

100,0

113.701,74
113.701,74

113.701,74
113.701,74

100,0
100,0

89.902,75

89.902,75

100,0

89.902,75

89.902,75

100,0

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

23.798,99

23.798,99

100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

23.798,99

23.798,99

100,0

413300 Teko i transferi v javne zavode - sredstva za pla e in druge izdatke zaposlenim
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

4135 Teko a pla ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski
uporabniki
413500 Teko a pla ila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4202 Nakup opreme
420200 Nakup pisarniškega pohištva

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
420401 Novogradnje

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
42050070 investicijsko vzdrževanje pokopališ

4206 Nakup zemljiš in naravnih bogastev
420600 Nakup zemljiš

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
432 Investicijski transferi prora unskim uporabnikom
4320 Investicijski transferi ob inam
432000 Investicijski transferi ob inam
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

III. PRORA UNSKI PRESEŽEK
(PRORA UNSKI PRIMANJKLJAJ)

v EUR
Prora un 2012
1. obravnava

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

-4.770.071,80

-4.770.071,80 100,0

-4.692.043,94

-4.692.043,94 100,0

568.753,19

588.753,19 103,5

(I. - II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez pla il obresti)

III/2. TEKO I PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70 + 71) - (40 + 41)
(Teko i prihodki minus teko i odhodki in teko i transferi)
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B. RA UN FINAN NIH TERJATEV IN NALOŽB
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

v EUR
Prora un 2012
1. obravnava

(2)

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(4)=
(3) (3)/(2)

IV. PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

0,00

---

75 PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vra ila danih posojil

0,00

0,00

---

0,00

0,00

---

0,00

0,00

---

0,00

0,00

---

0,00

0,00

---

7500 Prejeta vra ila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
750000 Prejeta vra ila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoro na posojila

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

Stran 8 od 9

C. RA UN FINANCIRANJA
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Doma e zadolževanje
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoro ni krediti

VIII. ODPLA ILA DOLGA (550+551)
55 ODPLA ILA DOLGA
550 Odpla ila doma ega dolga
5501 Odpla ila kreditov poslovnim bankam
550101 Odpla ila kreditov poslovnim bankam - dolgoro ni krediti

v EUR
Prora un 2012
1. obravnava

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

5.483.530,88

5.483.530,88 100,0

5.483.530,88
5.483.530,88

5.483.530,88
5.483.530,88

100,0
100,0

5.483.530,88

5.483.530,88

100,0

5.483.530,88

5.483.530,88

100,0

913.960,64

913.960,64 100,0

913.960,64
913.960,64

913.960,64
913.960,64

100,0
100,0

913.960,64

913.960,64

100,0

913.960,64

913.960,64

100,0

-200.501,56

-200.501,56 100,0

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

4.569.570,24

4.569.570,24 100,0

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

4.770.071,80

4.770.071,80 100,0

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

XII. STANJE SREDSTEV NA RA UNIH NA DAN 31.12.
PRETEKLEGA LETA

200.501,56

200.501,56
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OBRAZLOŽITEV
k predlogu Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012
(druga obravnava) in obrazložitev k splošnemu delu
Predlog odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012 z vsemi prilogami in
obrazložitvami je bil sprejet na 7. redni seji Občinskega sveta občine Gornja Radgona, dne
08.12.2011 ter posredovan v petnajst dnevno obravnavo.
Na podlagi predlogov, mnenj in pripomb občinskega sveta, odborov in krajevnih skupnosti ter
ponovne proučitve proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2012 s strani občinske uprave
Občine Gornja Radgona, se med prvo in drugo obravnavo v bilanci A (bilanca prihodkov in
odhodkov), povečujejo prihodki za 0,6% ali nominalno za 51.363,64 eur ter odhodki za 0,4%
ali nominalno za 51.363,64 eur. Bilanca B (račun finančnih terjatev in naložb) ter bilanca C
(račun financiranja) ostajata nespremenjeni.
PRIHODKI :
Ø Davčni prihodki ostajajo nespremenjeni.
Ø Nedavčni prihodki ostajajo nespremenjeni.
Ø Kapitalski prihodki ostajajo nespremenjeni.
Ø Prejete donacije ostajajo nespremenjene.
Ø Transferni prihodki se povečujejo za 2,2% ali nominalno za 51.363,64 eur in sicer za
sofinanciranje ostalih občin za obnovo in širitev knjižnice Gornja Radgona.
ODHODKI :
Ø Tekoči odhodki se zmanjšujejo za 0,5% ali nominalno za 15.510,00 eur. Znotraj
tekočih odhodkov se spreminjajo naslednje postavke :
o zmanjšuje se nabava časopisov, revij, knjig in strokovne literature in sicer za
37,3% ali nominalno za 5.000,00 eur,
o povečujejo se stroški računovodskih, revizorskih in svetovalnih storitev in
sicer za 38% ali nominalno za 2.700,00 eur,
o povečujejo se stroški konferenc, seminarjev in simpozijev in sicer za 11,4%
ali nominalno za 1.000,00 eur,
o zmanjšujejo se stroški sejnin udeležencem odborov in sicer za 16,9% ali
nominalno za 9.380,00 eur,
o zmanjšujejo se drugi operativni odhodki in sicer za 1,4% ali nominalno
4.830,00 eur
Ø Tekoči transferi se zmanjšujejo za 0,1% ali nominalno za 4.490,00 eur. Znotraj
tekočih transferov se spreminjajo naslednje postavke :
o zmanjšuje se regresiranje oskrbe v domovih in sicer za 9,3% ali nominalno za
28.040,00 eur,
o zmanjšujejo se tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam in
sicer za 0,2% ali nominalno za 1.000,00 eur,
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o povečujejo se tekoči transferi v javne zavode za 3% ali nominalno za
24.550,00 eur.
Ø Investicijski odhodki se povečujejo za 0,9% ali nominalno za 71.363,64 eur in sicer
zaradi povečanja postavke rekonstrukcij in adaptacij.
Ø Investicijski transferi ostajajo nespremenjeni.

Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da obravnava in sprejme Odlok o
proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012- druga obravnava ter sprejme naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2012 – druga obravnava, z vsemi bilancami in prilogami.

Gornja Radgona, januar 2012

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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PRORAČUN – POSEBNI DEL

PRORA UN OB INE GORNJA RADGONA ZA LETO 2012 (DRUGA
OBRAVNAVA)
II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki prora una OB INE GORNJA RADGONA za leto 2012 so po prora unskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov
1000 - OB INSKI SVET

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000

OB INSKI SVET
01

POLITI NI SISTEM

0101

Politi ni sistem

01019001 Dejavnost ob inskega sveta
010101 Stroški sej OS
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402905 Sejnine udeležencem odborov
402999 Drugi operativni odhodki

010102 Stroški odborov in komisij-sejnine
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402905 Sejnine udeležencem odborov

010105 Financiranje politi nih strank

v EUR
Prora un 2012
1. obravnava

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

143.409,37

129.859,37

90,6

85.189,37

76.469,37

89,8

85.189,37

76.469,37

89,8

85.189,37

76.469,37

89,8

24.503,88

24.503,88

100,0

624,00

624,00

100,0

19.247,88
4.632,00

19.247,88
4.632,00

100,0
100,0

30.170,79

21.450,79

71,1

500,00
29.670,79

500,00
20.950,79

100,0
70,6

30.514,70

30.514,70

100,0

4120001 SMS-STRANKA MLADIH- ZELENI EVROPE
41200082 ZARES- SOCIALNO LIBERALNI

2.594,48
3.905,37

2.594,48
3.905,37

100,0
100,0

41200091 LDS- LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
41200092 N.Si- NOVA SLOVENIJA- KRŠ ANSKA LJUDSKA STRANKA

2.630,89
2.248,55

2.630,89
2.248,55

100,0
100,0

41200093 SLS- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
41200094 SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

2.585,37
4.278,61

2.585,37
4.278,61

100,0
100,0

41200095 DeSUS- DEMOKRATI NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
41200096 SD- SOCIALNI DEMOKRATI

5.034,20
7.237,23

5.034,20
7.237,23

100,0
100,0

15.000,00

10.170,00

67,8

15.000,00

10.170,00

67,8

03029002 Mednarodno sodelovanje ob in

15.000,00

10.170,00

67,8

030290 Mednarodno sodelovanje

15.000,00

10.170,00

67,8

402999 Drugi operativni odhodki

15.000,00

10.170,00

67,8

03

ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO

0302

Mednarodno sodelovanje in udeležba

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveš anje doma e in tuje javnosti
040301 Obveš anje doma e in tuje javnosti
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402007 Ra unalniške storitve

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040322 Promocijske prireditve ob ine- po koledarju prireditev
402099 Drugi splošni material in storitve

040392 Stroški praznovanja ob inskega praznika
402999 Drugi operativni odhodki

43.220,00

43.220,00 100,0

43.220,00

43.220,00

100,0

7.000,00

7.000,00

100,0

7.000,00

7.000,00

100,0

5.500,00
1.500,00

5.500,00
1.500,00

100,0
100,0

36.220,00

36.220,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

12.500,00

12.500,00

100,0

12.500,00

12.500,00

100,0
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A. Bilanca odhodkov
1000 - OB INSKI SVET

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
040394 Stroški praznovanja slovenskega kulturnega praznika
402099 Drugi splošni material in storitve

040395 Stroški praznovanja dneva državnosti
402999 Drugi operativni odhodki

040396 Stroški praznovanja dneva reformacije
402999 Drugi operativni odhodki

040397 Stroški praznovanja dneva samostojnosti
402999 Drugi operativni odhodki

040398 Komemoracija
402999 Drugi operativni odhodki

040399 Promocijske prireditve ob ine
402099 Drugi splošni material in storitve

v EUR
Prora un 2012
1. obravnava

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

1.900,00

1.900,00

100,0

1.900,00

1.900,00

100,0

940,00

940,00

100,0

940,00

940,00

100,0

940,00

940,00

100,0

940,00

940,00

100,0

470,00

470,00

100,0

470,00

470,00

100,0

470,00

470,00

100,0

470,00

470,00

100,0

14.000,00

14.000,00

100,0

14.000,00

14.000,00

100,0
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A. Bilanca odhodkov
2000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2000

Prora un 2012
1. obravnava

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

ŽUPAN

97.645,84

97.645,84 100,0

01

POLITI NI SISTEM

88.545,84

88.545,84 100,0

0101

Politi ni sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov
010131 Pla a župana
400000 Osnovne pla e
402402 Stroški prevoza v državi

010132 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana in koordinatorjev

88.545,84

88.545,84

100,0

88.545,84

88.545,84

100,0

22.920,00

22.920,00

100,0

20.420,00
2.500,00

20.420,00
2.500,00

100,0
100,0

44.625,84

44.625,84

100,0

400000 Osnovne pla e
402402 Stroški prevoza v državi

15.176,40
1.500,00

15.176,40
1.500,00

100,0
100,0

402938 Prejemki zunanjih sodelavcev

27.949,44

27.949,44

100,0

010133 Materialni stroški vklju no s stroški reprezentance

21.000,00

21.000,00

100,0

402009 Izdatki za reprezentanco

5.000,00

5.000,00

100,0

402999 Drugi operativni odhodki

16.000,00

16.000,00

100,0

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040321 Pokroviteljstva ob ine
402999 Drugi operativni odhodki

9.100,00
9.100,00

9.100,00 100,0
9.100,00

100,0

9.100,00

9.100,00

100,0

9.100,00

9.100,00

100,0

9.100,00

9.100,00

100,0
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A. Bilanca odhodkov
3000 - NADZORNI ODBOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000

v EUR
Prora un 2012
1. obravnava

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

NADZORNI ODBOR

6.650,00

9.690,00 145,7

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

6.650,00

9.690,00 145,7

0203

Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora
020310 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor
402008 Ra unovodske, revizorske in svetovalne storitve
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
402905 Sejnine udeležencem odborov

6.650,00

9.690,00

145,7

6.650,00

9.690,00

145,7

6.650,00

9.690,00

145,7

0,00
0,00

2.700,00
1.000,00

-----

6.650,00

5.990,00

90,1
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OB INSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000

OB INSKA UPRAVA
02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202

Urejanje na podro ju fiskalne politike

02029001 Urejanje na podro ju fiskalne politike
020202 Stroški ban nih storitev - provizija bank
402931 Pla ila ban nih storitev

020204 Stroški pobiranja ob inskih taks - ekološke takse Saubermacher Slovenije
402999 Drugi operativni odhodki

020206 Nakazila okoljske dajatve- JP Komunala Radgona
402999 Drugi operativni odhodki

0203

Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora
020311 Stroški notranje revizije prora una ob ine
402008 Ra unovodske, revizorske in svetovalne storitve

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

v EUR
Prora un 2012
1. obravnava

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

13.607.788,55
31.100,00

13.669.662,19

100,5

31.100,00 100,0

24.000,00

24.000,00

100,0

24.000,00

24.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

19.000,00

4.800,00

25,3

19.000,00

4.800,00

25,3

0,00

14.200,00

---

0,00

14.200,00

---

7.100,00

7.100,00

100,0

7.100,00

7.100,00

100,0

7.100,00

7.100,00

100,0

7.100,00

7.100,00

100,0

14.406,44

14.406,44 100,0

14.406,44

14.406,44

100,0

14.406,44

14.406,44

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

9.406,44

9.406,44

100,0

428,90

428,90

100,0

402099 Drugi splošni material in storitve
402200 Elektri na energija

171,56
857,80

171,56
857,80

100,0
100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 Voda in komunalne storitve

5.146,80
214,45

5.146,80
214,45

100,0
100,0

128,67
428,90

128,67
428,90

100,0
100,0

1.029,36
1.000,00

1.029,36
1.000,00

100,0
100,0

900.239,91

895.239,91

99,4

8.500,00

8.500,00

100,0

8.500,00

8.500,00

100,0

8.500,00

8.500,00

100,0

8.500,00

8.500,00

100,0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoženjem
040304 Pravno zastopanje ob ine
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma ev, notarjev in drugih

040306 Poslovna stavba Maistrov Trg 2
402001

istilni material in storitve

402204 Odvoz smeti
402500 Teko e vzdrževanje poslovnih objektov
402504 Zavarovalne premije za objekte
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0601

Delovanje na podro ju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne
ravni

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
060101 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave
402922

lanarine v doma ih neprofitnih institucijah
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OB INSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
0603

Dejavnost ob inske uprave

06039001 Administracija ob inske uprave
060301 Pla e in drugi izdatki zaposlenim - ob inska uprava
400000 Osnovne pla e
400100 Regres za letni dopust
400202 Povra ilo stroškov prehrane med delom
400203 Povra ilo stroškov prevoza na delo in iz dela

v EUR
Prora un 2012
1. obravnava

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

891.739,91

886.739,91

99,4

793.855,99

788.855,99

99,4

611.295,99

611.295,99

100,0

444.445,01
19.376,00

444.445,01
19.376,00

100,0
100,0

22.000,00
16.870,00

22.000,00
16.870,00

100,0
100,0

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova pove anega obsega dela pri opravljanju rednih
delovnih nalog
400900 Jubilejne nagrade
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

7.000,00

7.000,00

100,0

6.304,98
43.000,00

6.304,98
43.000,00

100,0
100,0

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401200 Prispevek za zaposlovanje

33.830,00
290,00

33.830,00
290,00

100,0
100,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

400,00
11.500,00

400,00
11.500,00

100,0
100,0

6.280,00

6.280,00

100,0

22.900,00

22.900,00

100,0

22.900,00

22.900,00

100,0

402940 Prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI

060302 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi pla ami - ob inska uprava
400999 Drugi izdatki zaposlenim

060303 Materialni stroški - ob inska uprava

159.660,00

154.660,00

96,9

402000 Pisarniški material in storitve
402001 istilni material in storitve

12.000,00
3.400,00

12.000,00
3.400,00

100,0
100,0

402004 asopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402009 Izdatki za reprezentanco

13.000,00
2.300,00

8.000,00
2.300,00

61,5
100,0

402099 Drugi splošni material in storitve
402200 Elektri na energija

7.000,00
17.000,00

7.000,00
17.000,00

100,0
100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 Voda in komunalne storitve

13.200,00
3.200,00

13.200,00
3.200,00

100,0
100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta
402206 Poštnina in kurirske storitve

13.500,00
9.000,00

13.500,00
9.000,00

100,0
100,0

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva
402301 Vzdrževanje in popravila vozil

4.000,00
5.000,00

4.000,00
5.000,00

100,0
100,0

402304 Pristojbine za registracijo vozil
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

200,00
360,00

200,00
360,00

100,0
100,0

6.000,00
26.000,00

6.000,00
26.000,00

100,0
100,0

402511 Teko e vzdrževanje druge opreme
402512 Zavarovalne premije za opremo

3.000,00
6.900,00

3.000,00
6.900,00

100,0
100,0

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

8.000,00
3.000,00

8.000,00
3.000,00

100,0
100,0

402999 Drugi operativni odhodki

3.600,00

3.600,00

100,0

97.883,92

97.883,92

100,0

16.000,00

16.000,00

100,0

16.000,00

16.000,00

100,0

8.000,00

8.000,00

100,0

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402510 Teko e vzdrževanje komunikacijske opreme

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
ob inske uprave
060304 Nakup zemljiš a v Lomanoših (pri nogometnem igriš u)
420600 Nakup zemljiš

060305 Teko e vzdrževanje upravnih prostorov

8.000,00

8.000,00

100,0

060307 Nakup opreme - ob inska uprava

402500 Teko e vzdrževanje poslovnih objektov

17.000,00

17.000,00

100,0

420200 Nakup pisarniškega pohištva
420202 Nakup strojne ra unalniške opreme

4.000,00
13.000,00

4.000,00
13.000,00

100,0
100,0

5.028,48

5.028,48

100,0

5.028,48

5.028,48

100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

060313 Nakup zemljiš a v Negovi (gramozirano parkiriš e za avtobuse in del
asfaltirane lokalne ceste)
420600 Nakup zemljiš

060314 Nakup zemljiš a Fehr d.o.o.
420600 Nakup zemljiš

060315 Nakup zemljiš v industrijski coni Mele
420600 Nakup zemljiš

Stran 6 od 24

A. Bilanca odhodkov
4000 - OB INSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
060316 Vra ilo kupnine v skladu s sodbo o vra ilu parcel 471/2 in 472/2 k.o. Mele
420600 Nakup zemljiš

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre ami

07039001 Pripravljenost sistema za zaš ito, reševanje in pomo
070301 Civilna zaš ita
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

07039002 Delovanje sistema za zaš ito, reševanje in pomo
070305 Požarna varnost
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

070319 Rekonstrukcija podstrešja in ostrešja gasilskega doma (GD Zbigovci) z
novim dostopom do podstrešja
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802

Policijska in kriminalisti na dejavnost

08029001 Prometna varnost
080201 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
402199 Drugi posebni materiali in storitve

10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Pove anje zaposljivosti
100303 Javna dela- JP Komunala Radgona
413500 Teko a pla ila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski
uporabniki

100304 Javna dela- zavodi in društva
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo ij
110215 LAS PRLEKIJA
402999 Drugi operativni odhodki

110216 Skupni programi kmetijstva- razpis
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

110217 Drugi programi v kmetijstvu
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

110219 Strokovno izobraževanje in sofinanciranje kmetijskih društev
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

v EUR
Prora un 2012
1. obravnava

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

29.855,44

29.855,44

100,0

29.855,44

29.855,44

100,0

341.110,00
341.110,00

341.110,00 100,0
341.110,00

100,0

34.400,00

34.400,00

100,0

34.400,00

34.400,00

100,0

34.400,00

34.400,00

100,0

306.710,00

306.710,00

100,0

162.710,00

162.710,00

100,0

162.710,00

162.710,00

100,0

144.000,00

144.000,00

100,0

144.000,00

144.000,00

100,0

5.500,00

5.500,00 100,0

5.500,00

5.500,00

100,0

5.500,00

5.500,00

100,0

5.500,00

5.500,00

100,0

5.500,00

5.500,00

100,0

65.700,00
65.700,00

65.700,00 100,0
65.700,00

100,0

65.700,00

65.700,00

100,0

36.100,00

36.100,00

100,0

36.100,00

36.100,00

100,0

29.600,00

29.600,00

100,0

29.600,00

29.600,00

100,0

182.065,25

182.065,25 100,0

41.525,25

41.525,25

100,0

41.525,25

41.525,25

100,0

9.525,25

9.525,25

100,0

9.525,25

9.525,25

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

6.000,00

6.000,00

100,0

6.000,00

6.000,00

100,0

6.000,00

6.000,00

100,0

6.000,00

6.000,00

100,0
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1103

Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
110330 Varovanje živali - veterinarske storitve
402999 Drugi operativni odhodki

110332 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1104

Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
130204 Gozdna cesta 133394 Ivanjšica- Gomzi
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

130278 Gozdna cesta 133370 Podgrad -Robinšek
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest
130205 Teko e vzdrževanje javnih poti (javna snaga)- zimska služba
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov

130206 Teko e vzdrževanje mestnih ulic v Gornji Radgoni
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov

130207 Teko e vzdrževanje LC, JP in prometne signalizacije- letno vzdrževanje
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov

130208 Teko e vzdrževanje gozdnih cest
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov

130210 Teko e vzdrževanje LC, JP in prometne signalizacije- zimska služba
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov

1302122 Teko e vzdrževanje javnih poti (javna snaga)
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest
130209 Investicijsko vzdrževanje ob inskih cest
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

1302121 Rekonstrukcija Panonska ulica + rondo
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

130266 Modernizacija ceste JP704721 Trotkova-Negovski vrh-Štrajngrova
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

130277 Modernizacija JP 605311 rešnjevci- Police (garaže Nemet)
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

130296 modernizacija LC 203361 Brengova-Osek-Lo ki vrh-Negova (plaz)
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

130297 JP 606542 Vodovodna ulica (Holc)
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

130299 LC 104 041 Sp.Š avnica (stara šola) in JR
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

v EUR
Prora un 2012
1. obravnava

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

10.540,00

10.540,00

100,0

10.540,00

10.540,00

100,0

9.640,00

9.640,00

100,0

9.640,00

9.640,00

100,0

900,00

900,00

100,0

900,00

900,00

100,0

130.000,00

130.000,00

100,0

130.000,00

130.000,00

100,0

70.000,00

70.000,00

100,0

70.000,00

70.000,00

100,0

60.000,00

60.000,00

100,0

60.000,00

60.000,00

100,0

2.922.772,54

2.902.533,91

99,3

1.563.337,54

1.543.098,91

98,7

617.510,00

617.510,00

100,0

37.000,00

37.000,00

100,0

37.000,00

37.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

202.000,00

202.000,00

100,0

202.000,00

202.000,00

100,0

15.500,00

15.500,00

100,0

15.500,00

15.500,00

100,0

150.000,00

150.000,00

100,0

150.000,00

150.000,00

100,0

193.010,00

193.010,00

100,0

193.010,00

193.010,00

100,0

709.827,54

689.588,91

97,2

30.000,00

30.000,00

100,0

30.000,00

30.000,00

100,0

90.000,00

90.000,00

100,0

90.000,00

90.000,00

100,0

75.000,00

75.000,00

100,0

75.000,00

75.000,00

100,0

85.000,00

85.000,00

100,0

85.000,00

85.000,00

100,0

100.000,00

100.000,00

100,0

100.000,00

100.000,00

100,0

22.000,00

22.000,00

100,0

22.000,00

22.000,00

100,0

307.827,54

287.588,91

93,4

307.827,54

287.588,91

93,4
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13029004 Cestna razsvetljava
130250 Javna razsvetljava
402200 Elektri na energija
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov

1306

Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
130690 Širokopasovno omrežje
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
140291 sofinanciranje razvoja malega gospodarstva
413500 Teko a pla ila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski
uporabniki

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija ob ine
140303 Promocija ob ine na Kmetijsko živilskem sejmu
402999 Drugi operativni odhodki

140321 Lisjakova struga
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
140305 Projekt "SKUPAJ"
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

140308 Turisti na in druga prometna signalizacija
402999 Drugi operativni odhodki

140309 Drugi projekti
402999 Drugi operativni odhodki

140314 Sofinanciranje programov v turizmu
410218 Subvencioniranje turisti nih programov in promocijskih aktivnosti

140316 Sofinanciranje programov turisti nih društev
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

140317 Pomurska turisti na zveza- sofinanciranje
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

140318 RRA Mura
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

140319 PORA, razvojna agencija Gornja Radgona
413300 Teko i transferi v javne zavode - sredstva za pla e in druge izdatke zaposlenim
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

140322 Ureditev prostorov arhiva za Carinsko izpostavo Murska Sobota
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

v EUR
Prora un 2012
1. obravnava

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

236.000,00

236.000,00

100,0

236.000,00

236.000,00

100,0

130.000,00
106.000,00

130.000,00
106.000,00

100,0
100,0

1.359.435,00

1.359.435,00

100,0

1.359.435,00

1.359.435,00

100,0

1.359.435,00

1.359.435,00

100,0

1.359.435,00

1.359.435,00

100,0

850.902,00
20.000,00

850.902,00 100,0
20.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

830.902,00

830.902,00

100,0

12.800,00

12.800,00

100,0

2.800,00

2.800,00

100,0

2.800,00

2.800,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

818.102,00

818.102,00

100,0

638.550,00

638.550,00

100,0

638.550,00

638.550,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

3.000,00

3.000,00

100,0

3.000,00

3.000,00

100,0

6.000,00

6.000,00

100,0

6.000,00

6.000,00

100,0

8.000,00

8.000,00

100,0

8.000,00

8.000,00

100,0

800,00

800,00

100,0

800,00

800,00

100,0

4.000,00

4.000,00

100,0

4.000,00

4.000,00

100,0

137.752,00

137.752,00

100,0

88.032,00
49.720,00

88.032,00
49.720,00

100,0
100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0
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15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ INE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
150201 Sanacija odlagališ a Hrastje Mota
432000 Investicijski transferi ob inam

150202 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci
432000 Investicijski transferi ob inam

150205 Zbiranje in ravnanje z odpadki- prevzem odpadne plastike Saubermacher
Slovenija
402204 Odvoz smeti

150206 Subvencioniranje cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov- CERO Puconci
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb

150216 O istimo Slovenijo 2012
402999 Drugi operativni odhodki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
150203

istilna naprava Gornja Radgona
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

150207 Izvedba merilnega jaška na izpustu iz podjetja Inglar
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

150241 Najem montažne istilne naprave na Tratah
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

150242 Vzdrževanje istilnih naprav
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na podro ju geodetskih evidenc
160205 Stroški geodetskih odmer in vknjižb cest
402999 Drugi operativni odhodki

160213 Geodetske odmere, overitve pogodb, cenitev nepremi nin, ZK vložki,
geomehanske raziskave
402999 Drugi operativni odhodki

16029003 Prostorsko na rtovanje
160208 Prostorsko na rtovanje-projektna in prostorska dokumentacija
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija

1603

Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
160211 Sofinanciranje vodooskrbe SV Slov.
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

160306 Izgradnja vodovoda Police ter Plitvi ki Vrh- Spodnja Š avnica
420401 Novogradnje

160307 Izgradnja vodovodnega omrežja Police
420401 Novogradnje

v EUR
Prora un 2012
1. obravnava

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

2.853.981,89

2.853.981,89 100,0

2.853.981,89

2.853.981,89

100,0

185.902,75

185.902,75

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

79.902,75

79.902,75

100,0

79.902,75

79.902,75

100,0

31.000,00

31.000,00

100,0

31.000,00

31.000,00

100,0

45.000,00

45.000,00

100,0

45.000,00

45.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

2.668.079,14

2.668.079,14

100,0

2.613.579,14

2.613.579,14

100,0

30.880,00
2.582.699,14

30.880,00
2.582.699,14

100,0
100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

10.800,00

10.800,00

100,0

10.800,00

10.800,00

100,0

38.700,00

38.700,00

100,0

38.700,00

38.700,00

100,0

1.347.752,18

1.347.752,18 100,0

251.182,00

251.182,00

100,0

98.200,00

98.200,00

100,0

40.000,00

40.000,00

100,0

40.000,00

40.000,00

100,0

58.200,00

58.200,00

100,0

58.200,00

58.200,00

100,0

152.982,00

152.982,00

100,0

152.982,00

152.982,00

100,0

152.982,00

152.982,00

100,0

950.947,76

950.947,76

100,0

737.697,76

737.697,76

100,0

19.631,00

19.631,00

100,0

19.631,00

19.631,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

15.000,00

15.000,00

100,0

15.000,00

15.000,00

100,0
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160321 Izgradnja vodovoda Kajuhova ulica
420401 Novogradnje

160398 Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja
"Vodovodno omrežje- sistem C"
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

v EUR
Prora un 2012
1. obravnava

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

30.000,00

30.000,00

100,0

30.000,00

30.000,00

100,0

663.066,76

663.066,76

100,0

663.066,76

663.066,76

100,0

16039003 Objekti za rekreacijo

23.750,00

23.750,00

100,0

160399 Mestni park

23.750,00

23.750,00

100,0

23.750,00

23.750,00

100,0

402999 Drugi operativni odhodki

16039004 Prazni no urejanje naselij
160305 Vzdrževanje in zasaditev zelenih površin
402599 Drugi izdatki za teko e vzdrževanje in zavarovanje

16039005 Druge komunalne dejavnosti
160396 Subvencije javnemu podjetju za vodo- Komunala Radgona

100,0

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

184.500,00

184.500,00

100,0

184.500,00

40.000,00

21,7

64.500,00

0,00

0,0

402599 Drugi izdatki za teko e vzdrževanje in zavarovanje
410099 Druge subvencije javnim podjetjem

80.000,00
40.000,00

0,00
40.000,00

0,0
100,0

0,00

144.500,00

---

0,00
0,00

64.500,00
80.000,00

-----

145.622,42

145.622,42

100,0

100.000,00

100.000,00

100,0

90.000,00

90.000,00

100,0

90.000,00

90.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

402512 Zavarovalne premije za opremo
402599 Drugi izdatki za teko e vzdrževanje in zavarovanje

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
160540 Vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in ve stanovanjskih hiš
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

160542 Izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

16059003 Drugi programi na stanovanjskem podro ju
160590 Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.
402999 Drugi operativni odhodki

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
170204 Sofinanciranje nabave vozila za patronažno službo ZD Gornja Radgona
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

1707

5.000,00

402512 Zavarovalne premije za opremo

1603991 Vzdrževanje in zavarovanje- vodovod in kanalizacija

1605

5.000,00
5.000,00

Drugi programi na podro ju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo
170710 Pla ilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga pla ujejo ob ine

17079002 Mrliško ogledna služba
170720 Mrliško ogledna služba
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

45.622,42

45.622,42

100,0

45.622,42

45.622,42

100,0

45.622,42

45.622,42

100,0

78.409,99

78.409,99 100,0

409,99

409,99

100,0

409,99

409,99

100,0

409,99

409,99

100,0

409,99

409,99

100,0

78.000,00

78.000,00

100,0

67.000,00

67.000,00

100,0

67.000,00

67.000,00

100,0

67.000,00

67.000,00

100,0

11.000,00

11.000,00

100,0

11.000,00

11.000,00

100,0

11.000,00

11.000,00

100,0
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18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediš ine

18029001 Nepremi na kulturna dediš ina
180206 Špital- sredstva ob ine
402999 Drugi operativni odhodki
420299 Nakup druge opreme in napeljav

18029002 Premi na kulturna dediš ina
180203 Zaklju na faza obnove kulturnega spomenika Špital Gornja Radgona
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1803

Programi v kulturi

18039001 Knjižni arstvo in založništvo
180304 Obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

180305 LU-knjižnica G.Radgona-sredstva za pla e in druge izdatke

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

1.410.606,49

1.528.928,76 108,4

547.902,85

547.902,85

100,0

16.342,54

16.342,54

100,0

16.342,54

16.342,54

100,0

4.000,00
12.342,54

4.000,00
12.342,54

100,0
100,0

531.560,31

531.560,31

100,0

531.560,31

531.560,31

100,0

531.560,31

531.560,31

100,0

612.419,64

711.741,91

116,2

367.572,64

439.174,91

119,5

222.825,42

294.427,69

132,1

222.825,42

294.427,69

132,1

100,0

70.669,00

70.669,00

38.915,00

38.915,00

100,0

413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

31.754,00

31.754,00

100,0

74.078,22

74.078,22

100,0

74.078,22

74.078,22

100,0

413003 Sredstva, prenesena drugim ob inam

18039002 Umetniški programi

189.587,00

217.307,00

114,6

189.587,00

217.307,00

114,6

84.400,00
105.187,00

112.552,00
104.755,00

133,4
99,6

55.260,00

55.260,00

100,0

9.300,00

9.300,00

100,0

9.300,00

9.300,00

100,0

38.000,00

38.000,00

100,0

412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

38.000,00

38.000,00

100,0

180333 Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

7.960,00

7.960,00

100,0

7.960,00

7.960,00

100,0

16.900,00

15.900,00

94,1

5.220,00

4.220,00

80,8

5.220,00

4.220,00

80,8

5.220,00

4.220,00

80,8

180390 Zavod za kulturo, turizem in promocijo
413300 Teko i transferi v javne zavode - sredstva za pla e in druge izdatke zaposlenim
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

18039003 Ljubiteljska kultura
180330 Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti
413200 Teko i transferi v javne sklade

180331 Sofinanciranje programov kulturnih društev

412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij
180461 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18049004 Programi drugih posebnih skupin
180462 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805

Prora un 2012
1. obravnava

413300 Teko i transferi v javne zavode - sredstva za pla e in druge izdatke zaposlenim

180306 Obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona- vra ilo sredstev ob inam

1804

v EUR

Šport in prosto asne aktivnosti

18059001 Programi športa
180562 Sofinanciranje programov športnih društev
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

180563 Upravljanje in vzdrževanje TŠC Trate
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov

11.680,00

11.680,00

100,0

11.680,00

11.680,00

100,0

11.680,00

11.680,00

100,0

233.384,00

253.384,00

108,6

211.784,00

231.784,00

109,4

113.784,00

113.784,00

100,0

113.784,00

113.784,00

100,0

16.900,00

16.900,00

100,0

16.900,00

16.900,00

100,0
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180566 Razpis fundacije za šport- obnova teniških oziroma nogometnega igriš a na
TŠC Trate
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

180591 Teko e vzdrževanje športne opreme na športnih objektih in površinah
namenjenih brezpla ni javni uporabi in v upravljanju Ob ine Gornja
Radgona
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov
402922

lanarine v doma ih neprofitnih institucijah

180592 Vzdrževanje telovadnice Partizan
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov

180595 Izgradnja sla ilnic na TŠC Trate
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

18059002 Programi za mladino
180590 Program za mladino- javni razpis
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

180593 Program za mladino- mladinski svet
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

180594 Mladinski center- investicijsko vzdrževalna dela
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

19

IZOBRAŽEVANJE

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci
190202 Dejavnost javnih vrtcev- doma i vrtci
411921 Pla ilo razlike med ceno programov v vrtcih in pla ili staršev
413300 Teko i transferi v javne zavode - sredstva za pla e in druge izdatke zaposlenim
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

190203 Dejavnost javnih vrtcev-ostali vrtci
411921 Pla ilo razlike med ceno programov v vrtcih in pla ili staršev
413300 Teko i transferi v javne zavode - sredstva za pla e in druge izdatke zaposlenim
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

190208 Vrtec Manka Golarja- investicijsko vzdrževanje
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo
190301 Osnovna šola Gornja Radgona

v EUR
Prora un 2012
1. obravnava

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

62.500,00

62.500,00

100,0

62.500,00

62.500,00

100,0

6.400,00

6.400,00

100,0

6.000,00

6.000,00

100,0

400,00

400,00

100,0

12.200,00

12.200,00

100,0

12.200,00

12.200,00

100,0

0,00

20.000,00

---

0,00

20.000,00

---

21.600,00

21.600,00

100,0

4.000,00

4.000,00

100,0

4.000,00

4.000,00

100,0

2.600,00

2.600,00

100,0

2.600,00

2.600,00

100,0

15.000,00

15.000,00

100,0

15.000,00

15.000,00

100,0

1.895.809,00

1.900.639,00 100,3

1.206.400,00

1.206.400,00

100,0

1.206.400,00

1.206.400,00

100,0

1.028.200,00

1.028.200,00

100,0

1.008.000,00

1.008.000,00

100,0

15.900,00
4.300,00

15.900,00
4.300,00

100,0
100,0

169.000,00

169.000,00

100,0

138.100,00
28.300,00

138.100,00
28.300,00

100,0
100,0

2.600,00

2.600,00

100,0

9.200,00

9.200,00

100,0

9.200,00

9.200,00

100,0

489.809,00

494.639,00

101,0

428.224,00

433.054,00

101,1

260.360,00

260.360,00

100,0

402512 Zavarovalne premije za opremo

8.000,00

8.000,00

100,0

402999 Drugi operativni odhodki
413300 Teko i transferi v javne zavode - sredstva za pla e in druge izdatke zaposlenim

3.300,00
0,00

3.300,00
77.340,00

100,0
---

182.260,00
51.500,00

104.920,00
51.500,00

57,6
100,0

15.300,00

15.300,00

100,0

77.920,00

82.750,00

106,2

3.000,00

3.000,00

100,0

6.320,00
56.200,00

17.495,00
49.855,00

276,8
88,7

8.600,00
3.800,00

8.600,00
3.800,00

100,0
100,0

413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

190302 Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova
402512 Zavarovalne premije za opremo
413300 Teko i transferi v javne zavode - sredstva za pla e in druge izdatke zaposlenim
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
432300 Investicijski transferi javnim zavodom
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OB INSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
190324 Podružni na šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi
potrebami dr.Janka Šlebingerja Gornja Radgona
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

190325 Projekt "JEM LOKALNO"
402999 Drugi operativni odhodki

19039002 Glasbeno šolstvo
190303 Glasbena šola Gornja Radgona
413300 Teko i transferi v javne zavode - sredstva za pla e in druge izdatke zaposlenim
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

190304 Glasbena šola Gornja Radgona- najem plesne dvorane
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

190343 Zasebna glasbena šola Maestro
413500 Teko a pla ila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski
uporabniki

1906

Pomo i šolajo im

19069001 Pomo i v osnovnem šolstvu
190650 Regresiranje prevozov u encev
411900 Regresiranje prevozov v šolo

190651 Subvencioniranje šole v naravi in nakupa potrebš in
411902 Dopla ila za šolo v naravi
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

190652 Jelkovanje otrok
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

19069003 Štipendije
190660 Ob inske kadrovske štipendije in druge štipendije
411701 Kadrovske štipendije

19069004 Študijske pomo i
190661 Ustanova dr. Antona Trstenjaka
411701 Kadrovske štipendije

v EUR
Prora un 2012
1. obravnava

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

56.780,00

56.780,00

100,0

7.780,00

7.780,00

100,0

49.000,00

49.000,00

100,0

33.164,00

33.164,00

100,0

33.164,00

33.164,00

100,0

61.585,00

61.585,00

100,0

39.049,00

39.049,00

100,0

20.529,00
14.231,00

20.529,00
14.231,00

100,0
100,0

4.289,00

4.289,00

100,0

17.886,00

17.886,00

100,0

17.886,00

17.886,00

100,0

4.650,00

4.650,00

100,0

4.650,00

4.650,00

100,0

199.600,00

199.600,00

100,0

190.700,00

190.700,00

100,0

175.000,00

175.000,00

100,0

175.000,00

175.000,00

100,0

3.600,00

3.600,00

100,0

500,00

500,00

100,0

3.100,00

3.100,00

100,0

12.100,00

12.100,00

100,0

12.100,00

12.100,00

100,0

7.400,00

7.400,00

100,0

7.400,00

7.400,00

100,0

7.400,00

7.400,00

100,0

1.500,00

1.500,00

100,0

1.500,00

1.500,00

100,0

1.500,00

1.500,00

100,0

529.200,00

493.160,00

93,2
100,0

20

SOCIALNO VARSTVO

2002

Varstvo otrok in družine

10.400,00

10.400,00

20029001 Drugi programi v pomo družini

10.400,00

10.400,00

100,0

4.400,00

4.400,00

100,0

4.400,00

4.400,00

100,0

6.000,00

6.000,00

100,0

6.000,00

6.000,00

100,0

518.800,00

482.760,00

93,1

200201 Sofinanciranje delovanja varne hiše
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

200425 Pomo staršem ob rojstvu otrok
411103 Darilo ob rojstvu otroka

2004

Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov
200400 Financiranje družinskega pomo nika
411922 Izpla ila družinskemu pomo niku

60.000,00

60.000,00

100,0

60.000,00

60.000,00

100,0

60.000,00

60.000,00

100,0
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OB INSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
20049003 Socialno varstvo starih
200410 Regresiranje oskrbe v domovih
411909 Regresiranje oskrbe v domovih

200412 Pomo na domu - CSD G.Radgona
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
200401 Subvencioniranje najemnin
411920 Subvencioniranje stanarin

200402 Enkratne denarne pomo i zaradi materialne ogroženosti

v EUR
Prora un 2012
1. obravnava

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

373.000,00

336.960,00

90,3

300.000,00

271.960,00

90,7

300.000,00

271.960,00

90,7

73.000,00

65.000,00

89,0

73.000,00

65.000,00

89,0

47.700,00

47.700,00

100,0

42.000,00

42.000,00

100,0

42.000,00

42.000,00

100,0

3.000,00

3.000,00

100,0

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

3.000,00

3.000,00

100,0

200403 Pla ilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih

2.700,00

2.700,00

100,0

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

2.700,00

2.700,00

100,0

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
200423 Sofinanciranje programov RKS OO G.Radgona
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

200427 Sofinanciranje ostalih humanitarnih društev
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201

Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora una - doma e
zadolževanje
220101 Pla ilo obresti od najetih kreditov na doma em trgu
403101 Pla ila obresti od dolgoro nih kreditov - poslovnim bankam

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302

Posebna prora unska rezerva in programi pomo i v primerih nesre

23029001 Rezerva ob ine

38.100,00

38.100,00

100,0

23.100,00

23.100,00

100,0

23.100,00

23.100,00

100,0

15.000,00

15.000,00

100,0

15.000,00

15.000,00

100,0

78.232,86

78.232,86 100,0

78.232,86

78.232,86

100,0

78.232,86

78.232,86

100,0

78.232,86

78.232,86

100,0

78.232,86

78.232,86

100,0

100.000,00
100.000,00

100.000,00 100,0
100.000,00

100,0

100.000,00

100.000,00

100,0

100.000,00

100.000,00

100,0

409000 Splošna prora unska rezervacija

50.000,00

50.000,00

100,0

409100 Prora unska rezerva

50.000,00

50.000,00

100,0

230201 Prora unska rezerva ob ine
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A. Bilanca odhodkov
4001 - MEDOB INSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OB INSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4001

v EUR
Prora un 2012
1. obravnava

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

MEDOB INSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OB INSKA UPRAVA

76.271,39

76.271,39 100,0

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

76.271,39

76.271,39 100,0

0603

Dejavnost ob inske uprave

06039001 Administracija ob inske uprave

76.271,39

76.271,39

100,0

76.271,39

76.271,39

100,0

44.904,00

44.904,00

100,0

32.000,00
1.384,00

32.000,00
1.384,00

100,0
100,0

400202 Povra ilo stroškov prehrane med delom
400203 Povra ilo stroškov prevoza na delo in iz dela

1.800,00
1.530,00

1.800,00
1.530,00

100,0
100,0

400999 Drugi izdatki zaposlenim
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

2.110,00
2.970,00

2.110,00
2.970,00

100,0
100,0

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401200 Prispevek za zaposlovanje

2.360,00
30,00

2.360,00
30,00

100,0
100,0

50,00
670,00

50,00
670,00

100,0
100,0

31.367,39

31.367,39

100,0

3.000,00
500,00

3.000,00
500,00

100,0
100,0

400,00
200,00

400,00
200,00

100,0
100,0

402099 Drugi splošni material in storitve
402100 Uniforme in službena obleka

8.750,00
600,00

8.750,00
600,00

100,0
100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta
402206 Poštnina in kurirske storitve

800,00
3.000,00

800,00
3.000,00

100,0
100,0

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva
402301 Vzdrževanje in popravila vozil

1.800,00
800,00

1.800,00
800,00

100,0
100,0

402304 Pristojbine za registracijo vozil
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

80,39
1.000,00

80,39
1.000,00

100,0
100,0

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 Stroški prevoza v državi

500,00
2.500,00

500,00
2.500,00

100,0
100,0

402510 Teko e vzdrževanje komunikacijske opreme
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

5.637,00
800,00

5.637,00
800,00

100,0
100,0

500,00
500,00

500,00
500,00

100,0
100,0

060310 Pla a in drugi izdatki zaposlenim-medob inski inšpektorat
400000 Osnovne pla e
400100 Regres za letni dopust

401300 Prispevek za starševsko varstvo
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

060311 Materialni stroški - medob inski inšpektorat
402000 Pisarniški material in storitve
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402004 asopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402009 Izdatki za reprezentanco

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma ev, notarjev in drugih
420200 Nakup pisarniškega pohištva
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A. Bilanca odhodkov
5001 - KS GORNJA RADGONA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5001

KS GORNJA RADGONA
02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202

Urejanje na podro ju fiskalne politike

02029001 Urejanje na podro ju fiskalne politike
020210 Stroški pla ilnega prometa
40293074 pla ila storitev UJP

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

v EUR
Prora un 2012
1. obravnava

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

84.510,00

84.510,00 100,0

100,00

100,00 100,0

100,00

100,00

100,0

100,00

100,00

100,0

100,00

100,00

100,0

100,00

100,00

100,0

2.000,00
2.000,00

2.000,00 100,0
2.000,00

100,0

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

2.000,00

2.000,00

100,0

040361 Dotacije drugim organizacijam

1.000,00

1.000,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

40299976 dotacije drugim organizacijam

040362 Prireditve
40299975 materialni stroški, ist. akcije, prireditve

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in

06029001 Delovanje ožjih delov ob in
060201 Materialni stroški

20.110,00

20.110,00 100,0

20.110,00

20.110,00

100,0

20.110,00

20.110,00

100,0

16.310,00

16.310,00

100,0

40200070 pisarniški material in storitve

1.200,00

1.200,00

100,0

40200171
40200473

1.800,00
200,00

1.800,00
200,00

100,0
100,0

40200674 stroški oglaševalskih storitev
40200775 ra unalniške storitve

300,00
300,00

300,00
300,00

100,0
100,0

40200976 izdatki za reprezentanco
40209978 drugi splošni material in storitve

800,00
400,00

800,00
400,00

100,0
100,0

1.000,00
2.500,00

1.000,00
2.500,00

100,0
100,0

40220373 voda in komunalne storitve
40220474 odvozi smeti

100,00
200,00

100,00
200,00

100,0
100,0

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta
40220676 poštnina in kurirske storitve

600,00
500,00

600,00
500,00

100,0
100,0

40240070 dnevnice za službena potovanja v državi
40240271 stroški prevoza v državi

100,00
250,00

100,00
250,00

100,0
100,0

5.560,00
400,00

5.560,00
400,00

100,0
100,0

100,00

100,00

100,0

3.800,00

3.800,00

100,0

3.800,00

3.800,00

100,0

istilni material in storitve
asopisi, revije, knjige in strokovna literatura

40220070 elektri na energija
40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja

40250070 teko e vzdrževanje poslovnih objektov
40250474 zavarovalne premije za objekte
40260670 nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš a

060210 Sejnine lanom KS
40290571 sejnine
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A. Bilanca odhodkov
5001 - KS GORNJA RADGONA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

v EUR
Prora un 2012
1. obravnava

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

62.300,00

62.300,00 100,0

62.300,00

62.300,00

100,0

62.300,00

62.300,00

100,0

45.930,00

45.930,00

100,0

40200775 ra unalniške storitve

1.230,00

1.230,00

100,0

40209978 drugi splošni material in storitve
40220070 elektri na energija

1.800,00
8.000,00

1.800,00
8.000,00

100,0
100,0

40220373 voda in komunalne storitve
40220474 odvozi smeti

1.200,00
11.000,00

1.200,00
11.000,00

100,0
100,0

40250373 vzdrževanje pokopališ

22.700,00

22.700,00

100,0

16.370,00

16.370,00

100,0

16.370,00

16.370,00

100,0

16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost
160301 Teko e vzdrževanje pokopališ a

160302 Investicijsko vzdrževanje pokopališ a
42040270 investicijsko vzdrževanje pokopališ
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A. Bilanca odhodkov
5002 - KS REŠNJEVCI-ZBIGOVCI

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5002

KS REŠNJEVCI-ZBIGOVCI

v EUR
Prora un 2012
1. obravnava

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

9.410,00

9.410,00 100,0

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

20,00

20,00 100,0

0202

Urejanje na podro ju fiskalne politike

20,00

20,00

02029001 Urejanje na podro ju fiskalne politike
020211 Pla ila storitev UJP
40293074 pla ila storitev UJP

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

100,0

20,00

20,00

100,0

20,00

20,00

100,0

20,00

20,00

100,0

1.200,00
1.200,00

1.200,00 100,0
1.200,00

100,0

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1.200,00

1.200,00

100,0

040366 Dotacije drugim organizacijam

1.200,00

1.200,00

100,0

1.200,00

1.200,00

100,0

40299976 dotacije drugim organizacijam

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in

06029001 Delovanje ožjih delov ob in

8.190,00
8.190,00

8.190,00 100,0
8.190,00

100,0

8.190,00

8.190,00

100,0

5.990,00

5.990,00

100,0

40200070 pisarniški material in storitve
40200171 istilni material in storitve

380,00
100,00

380,00
100,00

100,0
100,0

40200473 asopisi, revije, knjige in strokovna literatura
40200976 izdatki za reprezentanco

40,00
350,00

40,00
350,00

100,0
100,0

40209978 drugi splošni material in storitve
40210870 nakup pohištva in ra . opreme

430,00
800,00

430,00
800,00

100,0
100,0

1.600,00
120,00

1.600,00
120,00

100,0
100,0

220,00
200,00

220,00
200,00

100,0
100,0

300,00
1.300,00

300,00
1.300,00

100,0
100,0

150,00

150,00

100,0

2.200,00

2.200,00

100,0

2.200,00

2.200,00

100,0

060202 materialni stroški

40220070 elektri na energija
40220373 voda in komunalne storitve
40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta
40220676 poštnina in kurirske storitve
40240271 stroški prevoza v državi
40250070 teko e vzdrževanje poslovnih objektov
40250475 zavarovalne premije za objekte

060217 sejnine lanom sveta ks
40290571 sejnine
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A. Bilanca odhodkov
5003 - KS NEGOVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5003

KS NEGOVA

v EUR
Prora un 2012
1. obravnava

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

17.472,00

17.472,00 100,0

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

30,00

30,00 100,0

0202

Urejanje na podro ju fiskalne politike

30,00

30,00

02029001 Urejanje na podro ju fiskalne politike
020212 Pla ila storitev UJP
40293074 pla ila storitev UJP

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

100,0

30,00

30,00

100,0

30,00

30,00

100,0

30,00

30,00

100,0

800,00
800,00

800,00 100,0
800,00

100,0

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

800,00

800,00

100,0

040363 dotacije drugim organizacijam

800,00

800,00

100,0

800,00

800,00

100,0

40299976 dotacije drugim organizacijam

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in

5.492,00

5.492,00

100,0

5.492,00

5.492,00

100,0

3.492,00

3.492,00

100,0

40200070 pisarniški material in storitve
40200171 istilni material in storitve

500,00
80,00

500,00
80,00

100,0
100,0

40200473 asopisi, revije, knjige in strokovna literatura
40200775 ra unalniške storitve

40,00
150,00

40,00
150,00

100,0
100,0

40200976 izdatki za reprezentanco
40209978 drugi splošni material in storitve

300,00
252,00

300,00
252,00

100,0
100,0

40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja
40220373 voda in komunalne storitve

400,00
150,00

400,00
150,00

100,0
100,0

40220474 odvozi smeti
40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

120,00
750,00

120,00
750,00

100,0
100,0

40220676 poštnina in kurirske storitve
40250475 zavarovalne premije za objekte

250,00
100,00

250,00
100,00

100,0
100,0

42020070 nakup pisarniškega pohištva
42020271 nakup ra unalnikov in prog. opreme

200,00
200,00

200,00
200,00

100,0
100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

06029001 Delovanje ožjih delov ob in
060203 Matrialni stroški

060211 sejnine lanom sveta ks
40290571 sejnine
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PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost
160303 Odvoz smeti

5.492,00

5.492,00 100,0

11.150,00

11.150,00 100,0

11.150,00

11.150,00

100,0

11.150,00

11.150,00

100,0

5.900,00

5.900,00

100,0

40220070 elektri na energija

1.000,00

1.000,00

100,0

40220373 voda in komunalne storitve
40220474 odvozi smeti

200,00
2.600,00

200,00
2.600,00

100,0
100,0

40250373 vzdrževanje pokopališ
40250474 zavarovalne premije za objekte

2.000,00
100,00

2.000,00
100,00

100,0
100,0

5.250,00

5.250,00

100,0

5.250,00

5.250,00

100,0

160304 Investicijsko vzdževanje pokopališ a
42050070 investicijsko vzdrževanje pokopališ
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A. Bilanca odhodkov
5003 - KS NEGOVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

v EUR
Prora un 2012
1. obravnava

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)
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A. Bilanca odhodkov
5004 - KS SPODNJI IVANJCI

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5004

KS SPODNJI IVANJCI

v EUR
Prora un 2012
1. obravnava

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

12.435,00

12.435,00 100,0

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

13,00

13,00 100,0

0202

Urejanje na podro ju fiskalne politike

13,00

13,00

02029001 Urejanje na podro ju fiskalne politike
020213 Stroški pla ilnega prometa
40293074 pla ila storitev UJP

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

100,0

13,00

13,00

100,0

13,00

13,00

100,0

13,00

13,00

100,0

2.300,00
2.300,00

2.300,00 100,0
2.300,00

100,0

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

2.300,00

2.300,00

100,0

040364 Dotacije drugim organizacijam

2.300,00

2.300,00

100,0

2.300,00

2.300,00

100,0

40299976 dotacije drugim organizacijam

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in

10.122,00

10.122,00 100,0

10.122,00

10.122,00

100,0

10.122,00

10.122,00

100,0

8.422,00

8.422,00

100,0

40200070 pisarniški material in storitve
40200171 istilni material in storitve

400,00
100,00

400,00
100,00

100,0
100,0

40200976 izdatki za reprezentanco
40209978 drugi splošni material in storitve

200,00
400,00

200,00
400,00

100,0
100,0

40220070 elektri na energija
40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

150,00
150,00

150,00
150,00

100,0
100,0

40220676 poštnina in kurirske storitve
40240271 stroški prevoza v državi

50,00
1.600,00

50,00
1.600,00

100,0
100,0

40250070 teko e vzdrževanje poslovnih objektov
40250474 zavarovalne premije za objekte

5.172,00
200,00

5.172,00
200,00

100,0
100,0

1.700,00

1.700,00

100,0

1.700,00

1.700,00

100,0

06029001 Delovanje ožjih delov ob in
060204 Materialni stroški

060212 Sejnine lanom sveta ks
40290571 sejnine
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A. Bilanca odhodkov
5005 - KS SPODNJA Š AVNICA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5005

KS SPODNJA Š AVNICA

v EUR
Prora un 2012
1. obravnava

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

7.990,00

7.990,00 100,0

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

25,00

25,00 100,0

0202

Urejanje na podro ju fiskalne politike

25,00

25,00

02029001 Urejanje na podro ju fiskalne politike
020214 Stroški pla ilnega prometa
40293074 pla ila storitev UJP

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

100,0

25,00

25,00

100,0

25,00

25,00

100,0

25,00

25,00

100,0

400,00
400,00

400,00 100,0
400,00

100,0

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

400,00

400,00

100,0

040365 Dotacije drugim organizacijam

400,00

400,00

100,0

400,00

400,00

100,0

40299976 dotacije drugim organizacijam

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in

7.565,00

7.565,00

100,0

7.565,00

7.565,00

100,0

5.565,00

5.565,00

100,0

40200070 pisarniški material in storitve
40200171 istilni material in storitve

250,00
100,00

250,00
100,00

100,0
100,0

40200976 izdatki za reprezentanco
40209978 drugi splošni material in storitve

300,00
165,00

300,00
165,00

100,0
100,0

1.200,00
1.000,00

1.200,00
1.000,00

100,0
100,0

40220373 voda in komunalne storitve
40220474 odvozi smeti

200,00
180,00

200,00
180,00

100,0
100,0

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta
40220676 poštnina in kurirske storitve

520,00
150,00

520,00
150,00

100,0
100,0

40240271 stroški prevoza v državi
40250070 teko e vzdrževanje poslovnih objektov

100,00
800,00

100,00
800,00

100,0
100,0

40250474 zavarovalne premije za objekte

600,00

600,00

100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

06029001 Delovanje ožjih delov ob in
060205 Materialni stroški

40220070 elektri na energija
40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja

060213 Sejnine lanom sveta ks
40290571 sejnine

7.565,00

7.565,00 100,0
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C. Ra un financiranja
4000 - OB INSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000

v EUR
Prora un 2012
1. obravnava

Prora un 2012 Indeks
2. obravnava

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

OB INSKA UPRAVA

913.960,64

913.960,64

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

913.960,64

913.960,64 100,0

2201

Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora una - doma e
zadolževanje
220102 Odpla ila glavnic od dolgoro nih kreditov
550101 Odpla ila kreditov poslovnim bankam - dolgoro ni krediti

100,0

913.960,64

913.960,64

100,0

913.960,64

913.960,64

100,0

913.960,64

913.960,64

100,0

913.960,64

913.960,64

100,0

Stran 24 od 24

OBRAZLOŽITEV
k posebnemu delu predloga Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona
za leto 2012
V času javne obravnave, ki je trajala od 08.12.2011 do 23.12.2011 so bila podana mnenja in
predlogi s strani delovnih teles občinskega sveta ter posameznih članov občinskega sveta, in
sicer :
Mnenja in predlogi Odbora za družbene dejavnosti :
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2012- prva obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme z naslednjimi mnenji in predlogi :
- predlagamo, da se spremeni prvi odstavek 12.člena odloka tako, da se po spremembi
glasi: »Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekte, katerih vrednost presega znesek 30.000,00 eur, mora predhodno potrditi
občinski svet.«
- načrt razvojnih programov 2012- 2015 se dopolni z manjkajočimi dejavnostmi
- sredstva na kontu 413300- tekoči transferi v Javne zavode se povečajo za
nadstandardni program na OŠ Gornja Radgona,
- proračunska postavka 180390- Zavod za kulturo, turizem in promocijo naj se v
dogovoru med občinsko upravo in Zavodom za kulturo, turizem in promocijo poviša
za znesek, ki bo omogočal ohranitev obstoječih zaposlitev v zavodu,
- stavba Maistrov trg 2 naj se v dogovoru z ostalimi občinami lastnicami v čim krajšem
času v celoti nameni za potrebe medobčinskega društvenega centra, prav tako pa naj
se s strani vseh občin lastnic zagotovijo ustrezna sredstva za vzdrževanje objekta.«
Mnenja in predlogi Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne
službe :
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval
predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012- prva obravnava in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Mnenja in predlogi Odbora za kmetijstvo in turizem :
»Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2012- prva obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini.«
Mnenja in predlogi Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo :
»Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je obravnaval predlog Odloka o proračunu
Občine Gornja Radgona za leto 2012- prva obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Mnenja in predlogi Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve :
»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval predlog Odloka o
proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012- prva obravnava in predlaga občinskemu
svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini z naslednjo dopolnitvijo :
- v 12.členu odloka se za besedo »20%« doda novo besedilo, ki glasi : »oziroma
30.000,00 eur v nominalnem znesku«.
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ga.mag. Nataša LORBER, članica občinskega sveta je najprej izrazila skrb, ker je
proračunski primanjkljaj velik in znaša več kot 50% v primerjavi s predvidenim prihodkom v
letu 2012. Podpira projekte, ki so potrebni in nujni, čeprav meni, da so določeni vprašljivi, saj
se z njimi zamuja. Izrazila je bojazen, da teh projektov v letu 2012 ne bo možno finančno
pokriti, saj jih je za obdobje enega leta predvidenih preveč. Zanimalo jo je predvsem
predvideno zadolževanje občine ter nekateri natančnejši podatki v zvezi z zadolževanjem (pri
kateri banki se bodo krediti najemali, kakšen bo moratorij, kolikšna bo obrestna mera).
V zvezi s predvideno neprofesionalno funkcijo župana je mnenja, da ob tako velikih projektih
potrebujemo župana, ki bo profesionalno opravljal svoje delo.
ga. Alenka KAUČIČ, članica občinskega sveta je uvodoma izrazila podporo proračunu, ker
je le-ta projektno in razvojno naravnan. V nadaljevanju je, na podlagi pobude Krajevne
skupnosti Negova, predlagala, da se predvidena modernizacija ceste Trotkova- Negovski vrhŠtrajngrova izvede v celoti, torej takrat, ko bo Občina Benedikt pripravljena zagotoviti svoj
delež (v letu 2013). Zaradi tega naj se ta modernizacija uvrsti v proračun za leto 2013, v letu
2012 pa naj se izvede cesta Lokavci- Pučko. Nadalje je spregovorila o višini sofinanciranja
društev, kjer se za številna kmetijska društva (10 društev) namenja 6.000,00 eur, za turistična
društva (3 turistična društva in turistična zveza) pa 8.000,00 eur. Predlagala je, da se do druge
obravnave prouči možnost zamenjave in sicer tako, da se za delovanje turističnih društev
nameni 6.000,00 eur, za delovanje kmetijskih društev pa 8.000,00 eur.
g. Stanislav ROJKO, član občinskega sveta je izrazil zaskrbljenost zaradi primanjkljaja
proračuna in pozdravil pobude odborov glede spremembe 12.člena Odloka, saj se mu zdi
prav, da o ključnih in večjih spremembah odloča občinski svet. Nadalje je izpostavil
pomembnost projekta izgradnje čistilne naprave in potrebo, da skrbimo in ohranimo reko
Muro. Pritrdil je tudi predlogu gospe KAUČIČ v zvezi z zamenjavo vrstnega reda uvrstitve
modernizacij cest na območju Krajevne skupnosti Negova v proračun. Pohvalil je odločitev,
da so v proračun vključeni projekti za knjižnico, širokopasovno omrežje in vodovodni sistem
C, kritičen pa je bil do načina uvrstitve proračunske postavke najema novih prostorov
glasbene šole v proračun. Izrazil je dvom v pravilnost višine postavk za plačila
koordinatorjem ter zaskrbljenost nad visokim zadolževanjem občine.
g. David ROŠKAR, član občinskega sveta je bil mnenja, da je proračun razvojno naravnan,
postavlja pa se mu vprašanje ali je finančno vzdržen. V nadaljevanje je pohvalil naslednje
predloge v proračunu: vodenje protokolov se znižuje na 0,00 eur, pravno zastopanje občine se
zmanjšuje iz 20.000,00 eur na 5.000,00 eur, zmanjšujejo se stroški za administracijo občinske
uprave za približno 5%, vključene so številne modernizacije javnih poti, vključen je projekt
obnove in širitve knjižnice Gornja Radgona. Nadalje je povedal, da ga motijo prejemki
zunanjih sodelavcev v višini 27.949,00 eur, previsoko ovrednoteni se mu zdijo stroški
prevozov župana v višini 2.500,00 eur. Župana je spomnil na dano obljubo radgonskim
gasilcem glede obnove vrat pri gasilskem domu v višini 35.000,00 eur. Izrazil je zaskrbljenost
nad zadolževanjem občine Gornja Radgona.
g. Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta je povedal, da tudi njega skrbi tako visoko
zadolževanje. Nadalje je povedal, da bi pričakoval, da bo župan po končanju poslanske
funkcije opravljal svoje delo v občini profesionalno. V nadaljevanju je izpostavil svoje
mnenje glede določenih predvidenih višin sredstev za OŠ Gornja Radgona in Vrtec Manka
Golarja. Tako je v obrazložitvi proračuna zapisano, da se za izdelavo PZI za sanacijo strojnih
in elektro instalacij predvideva 30.000,00 eur, kar je po njegovem mnenju občutno previsoko
za tak projekt. Visok se mu zdi tudi znesek za pokritje stroškov obnove iz leta 2011 v višini
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19.000,00 eur. Kritično je ocenil predlog, da se v okviru investicijskega vzdrževanja Vrtca
Manka Golarja namenjajo sredstva za zagotovitev zadostne količine tople vode v kuhinji.
Glede na to, da je bil vrtec končan pred dvema letoma, bi bilo potrebno povzeti drugačne
ukrepe in sicer uveljavljati garancijo ali projektantsko odgovornost.
Nadalje je spregovoril še o načrtu razvojnih programov, ki je za Krajevno skupnost Spodnja
Ščavnica kot prioritetno predvideval modernizacijo povezovalne ceste Lastomerci- Zbigovci,
sedaj pa ima prednost investicija ureditve pločnikov in razsvetljave med gostilno Križan in
objektom stare šole.
g. Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta je prosil za pojasnilo glede povišanja sejnin
odborov za 11.884,00 eur, zanimalo ga je, komu je namenjen predviden znesek 60.750,00 eur
za namen tekočih plačil drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki in zakaj se je višina nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana in
koordinatorjev v primerjavi z letom 2011 povečala za 14.000,00 eur. Na koncu je omenil še
težave v gasilskem domu Orehovci, kjer bi bilo zaradi dotrajanosti oken le-te zamenjati.
Iznesel je tudi pobudo, da se zaradi lažjega odločanja in sprejema proračuna, k predlogu
odloka proračuna za drugo obravnavo priloži vsa obstoječa dokumentacija o dobljenih
projektih.
g. Zvonko GREDAR, član občinskega sveta je predlagal postavitev razsvetljave, katere luči
polni sončna energija in navedel dober primer takšne postavitve javne razsvetljave v občini
Cerkvenjak. Podprl je predlog gospe Alenke KAUČIČ glede zamenjave modernizacije cest na
območju Krajevne skupnosti Negova. Predlagal je, da se poizkuša zmanjševati število
zaposlenih v občinski upravi, za kar se ob odhodu ene delavke v pokoj in prenosu druge
delavke na Center za socialno delo, ponuja možnost že v letu 2012. Predlagal je proučitev
upravičenosti nakupa zemljišča v Lomanoših.
g. Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta je kritično ocenil previsoko postavko Zbiranje
in ravnanje z odpadki- prevzem odpadne plastike (31.000,00 eur) in postavko za vzdrževanje
mestnega parka (23.000,00 eur). Zanimalo ga je, ali so za park res potrebni tako visoki stroški
vzdrževanja.
OŠ Gornja Radgona je z dopisom z dne 23.12.2011 županu Občine Gornja Radgona, g.
KAMPUŠ Antonu poslala predlog dopolnitve in sprememb Proračuna Občine Gornja
Radgona za leto 2012 in sicer v zvezi s sredstvi, ki jih v proračunu 2012 namenjamo Osnovni
šoli Gornja Radgona.
Predlagala je, da se v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012 postavka 190301, na
kontu 413300- tekoči transferi v javne zavode- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
poveča za 34.740,00 eur. Gre za nadstandardni program, ki pokriva učitelja računalništva,
učitelja drugega tujega jezika in kuharsko osebje.
OŠ dr.A.Trstenjaka Negova je z dopisom župana Občine Gornja Radgona prav tako
opozorila na primanjkljaj sredstev, namenjenih dodatnemu programu OŠ dr.A.Trstenjaka
Negova. Na podlagi planirane sistemizacije iz avgusta 2011, v katero so v sklopu
nadstandardnega programa zajeti kuhar ter učitelji za računalništvo in drugi tuji jezik, znaša
primanjkljaj 11.172,32 eur.
Svet Krajevne skupnosti Negova z dopisom št. 104/2011 z dne 13.12.2011 zahteva, da se v
drugi obravnavi Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012 vključi
modernizacija JP 704721 Trotkova- Negovski Vrh- Štrajngrova v celotni dolžini 850 m.
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Opomba : Zgoraj navedene pripombe so samo povzetki povedanega, celotna razprava je
zapisana v Zapisniku 7.redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila
dne 08.12.2011.
V primerjavi s prvo obravnavo predloga proračuna 2012 so se zgodile naslednje spremembe :
1000- OBČINSKI SVET
01- POLITIČNI SISTEM
01019001- Dejavnost občinskega sveta
PP010102- Stroški odborov in komisij- sejnine
Glede na realizacijo v letu 2011 predlagamo v primerjavi s prvo obravnavo proračuna,
znižanje sredstev na kontu 402905- sejnine udeležencem odborov in sicer za 8.720,00 eur.

03- ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
03029002- Mednarodno sodelovanje občin
PP030290- Mednarodno sodelovanje
V primerjavi s prvo obravnavo proračuna, predlagamo na podlagi pregleda realizacije za
leto 2011, znižanje postavke za 4.830,00 eur in sicer na novo vrednost 10.170,00 eur.

3000- NADZORNI ODBOR
04- EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02039001- Dejavnost nadzornega odbora
PP020310- Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij- nadzorni odbor
V primerjavi s prvo obravnavo proračuna, predlagamo na podlagi prejetega Programa dela
in Finančnega načrta Nadzornega odbora za leto 2012, povečanje postavke za 3.040,00
eur na vrednost 9.690,00 eur.
4000- OBČINSKA UPRAVA
02- EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02029001- Urejanje na področju fiskalne politike
PP020204- Stroški pobiranja občinskih taks- ekološke takse Saubermacher Slovenija
Planirana postavka iz prve obravnave se na podlagi realizacije za leto 2011 za drugo
obravnavo razdeli na dve postavki in sicer :
Ø PP020204- stroški pobiranja občinskih taks- ekološke takse Saubermacher Slovenija, s
planirano vrednostjo 4.800,00 eur in
Ø PP020206- nakazila okoljske dajatve- JP Komunala Radgona, s planirano vrednostjo
14.200,00 eur.
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06- LOKALNA SAMOUPRAVA
06039001- Administracija občinske uprave
PP060303- materialni stroški- občinska uprava
V primerjavi s prvo obravnavo proračuna, predlagamo na podlagi pregleda realizacije za
leto 2011, znižanje sredstev na kontu 402004- časopisi, revije, knjige in strokovna
literatura v vrednosti 5.000,00 eur na vrednost 8.000,00 eur.

13- PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029002- Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
PP130299- LC 104 041 Sp.Ščavnica (stara šola) in JR
V primerjavi s prvo obravnavo proračuna, predlagamo na podlagi pridobljenih
predračunskih vrednosti, znižanje postavke za 20.238,63 eur in sicer na vrednost
287.588,91 eur.

16- PROSTORSKO PLANIRANJE
DEJAVNOST
16039005- Druge komunalne dejavnosti

IN

STANOVANJSKO

KOMUNALNA

PP160396- Subvencije javnemu podjetju za vodo- Komunala Radgona
Planirana postavka iz prve obravnave se na podlagi pravil programske klasifikacije razdeli
na dve postavki in sicer :
Ø PP160396- subvencije javnemu podjetju za vodo- Komunala Radgona, s planirano
vrednostjo 40.000,00 eur in
Ø PP1603991- vzdrževanje in zavarovanje- vodovod in kanalizacija s planirano
vrednostjo 144.500,00 eur, v kateri predstavljajo zavarovalne premije 64.500,00 eur in
izdatki za vzdrževanje in odpravo defektov 80.000,00 eur.

18- KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18039001- knjižničarstvo in založništvo
PP180304- obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona
V primerjavi s prvo obravnavo proračuna, predlagamo zaradi povečanja gradbenoobrtniških del ter zaradi sprememb projektne dokumentacije zaradi zemljiškoknjižnih
zadev, povečanje postavke za 71.602,27 eur na vrednost 294.427,69 eur.

18039002- umetniški programi
PP180390- Zavod za kulturo, turizem in promocijo
V primerjavi s prvo obravnavo proračuna, predlagamo predvsem zaradi nadaljnje
zagotovitve že obstoječih zaposlitev, povečanje postavke za 27.720,00 eur na vrednost
217.307,00 eur.
18049001- Programi veteranskih organizacij
PP180461- Sofinanciranje programov veteranskih organizacij
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V primerjavi s prvo obravnavo proračuna, predlagamo znižanje postavke za 1.000,00 eur
na vrednost 4.220,00 eur. Pri ponovnem pregledu planirane postavke smo namreč
ugotovili, da je eno izmed društev bilo v plan zajeto dvakrat.

19- IZOBRAŽEVANJE
19039001- osnovno šolstvo
PP190301- Osnovna šola Gornja Radgona
V primerjavi s prvo obravnavo smo znotraj postavke zmanjšali sredstva na kontu 413302tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve za 77.340,00 eur, znesek pa
prenesli na konto 413300- tekoči transferi v javne zavode- sredstva za plače in druge
izdatke zaposlenim. S tem smo zagotovili nadaljnje zagotavljanje nadstandardnega
programa.
PP190302- Osnovna šola dr.Antona Trstenjaka Negova
V primerjavi s prvo obravnavo proračuna predlagamo povečanje postavke za 4.830,00 eur
na novo vrednost 82.750,00 eur. Vrednost postavke smo povečali na račun
nadstandardnega programa, saj bomo z novo vrednostjo 11.150,00 eur na kontu 413300tekoči transferi v javne zavode- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, financirali
plačo kuharja.
Istočasno smo znotraj postavke zmanjšali sredstva na kontu 413302- tekoči transferi v
javne zavode- za izdatke za blago in storitve za 6.345,00 eur, znesek pa smo prenesli na
konto 413300- tekoči transferi v javne zavode- sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim. S tem smo zagotovili nadaljnje zagotavljanje nadstandardnega programa.

20- SOCIALNO VARSTVO
20049003- socialno varstvo starih
PP200410- regresiranje oskrbe v domovih
V primerjavi s prvo obravnavo proračuna predlagamo zmanjšanje postavke za 28.040,00
eur na vrednost 271.960,00 eur in sicer zaradi odhoda dveh oskrbovank iz doma za
ostarele.
PP200412- pomoč na domu- CSD G.Radgona
V primerjavi s prvo obravnavo proračuna predlagamo na podlagi ponovnega pregleda
izdanih odločb zmanjšanje postavke za 8.000,00 eur na vrednost 65.000,00 eur.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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III. POSEBNI DEL –
OBRAZLOŽITEV
A - Bilanca prihodkov in odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET

129.859 €

01 - POLITIČNI SISTEM

76.469 €

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

76.469 €

010101 - Stroški sej OS

24.504 €

Stroški sej občinskega sveta zajemajo stroške najemnin in zakupnin za poslovne prostore, stroške za
plačila sejnin ter druge operativne odhodke, ki zajemajo nabavo hrane in pijače za potrebe sej občinskega
sveta ter stroške snemanja in predvajanja sej občinskega sveta.
V letu 2012 je predvidenih šest sej občinskega sveta.

010102 - Stroški odborov in komisij-sejnine

21.451 €

V planirani postavki so zajeti morebitni stroški dnevnic za službena potovanja v državi ter stroški sejnin
odborov in komisij, ki se izplačujejo na podlagi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in o povračilih stroškov v
občini Gornja Radgona.
V planirani vrednosti sejnin, je zajeta stalna udeležba vseh članov odborov in komisij.

010105 - Financiranje političnih strank

30.515 €

Financiranje političnih strank
Financiranje političnih strank je določeno z Odlokom o načinu financiranja političnih strank v občini
Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 33/01 in 16/03). Financiranje političnih strank ne sme presegati 0,6 %
sredstev primerne porabe. Na zadnjih volitvah v občinski svet je kandidiralo 10 političnih strank, do
pridobitve sredstev iz proračuna občine pa je v skladu z 2. členom navedenega odloka upravičenih 8
političnih strank, ki so na volitvah dobile najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana
občinskega sveta. V skladu z 2. členom navedenega odloka se v proračunu občine za leto 2012 za namen
financiranja političnih strank zagotovijo sredstva v višini 30.514,70 EUR, ki se razdelijo, kot sledi:
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Št.
glasov
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
795
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
553
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
470
ZARES – NOVA POLITIKA
429
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
289
SMS – STRANKA MLADIH – ZELENI E VROPE
285
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
284
N.Si – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
247
SKUPAJ 3352
Ime liste politične stranke
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%
glasov
23,72
16,50
14,02
12,80
8,62
8,50
8,47
7,37
100

Mesečni
Letni znesek
znesek
603,10 €
7.237,23 €
419,52 €
5.034,20 €
356,55 €
4.278,61 €
325,45 €
3.905,37 €
219,24 €
2.630,89 €
216,21 €
2.594,48 €
215,45 €
2.585,37 €
187,38 €
2.248,55 €
2.542,89 € 30.514,70 €

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

10.170 €

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

10.170 €

030290 - Mednarodno sodelovanje

10.170 €

Občina Gornja Radgona je partnersko povezana z mestom Bruchsal-Helmsheim v Nemčiji in s sosednjim
mestom Bad Radkersburg v Avstriji ter pobratena z občino Mladenovac v Srbiji. V okviru proračunskih
sredstev za mednarodno sodelovanje občine, se bodo praviloma na podlagi predlogov pristojnega odbora
realizirali in finančno podprli ter spodbujali različni dogodki in aktivnosti v občini in izven nje, s čimer se
bo ohranjalo in krepilo nadaljnje sodelovanje s partnerskimi občinami.
V stroške mednarodnega sodelovanja občine so vključeni stroški izmenjav obiskov uradnih delegacij
partnerskih mest in stroški izmenjav in sodelovanj drugih interesnih skupin.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
43.220 €
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

7.000 €

040301 - Obveščanje domače in tuje javnosti

7.000 €

V ta strošek so vključeni stroški vseh uradnih objav v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalnem
časopisu Prepih in stroški potrebnih objav v Uradnem listu RS ter stroški vzdrževanja spletne strani
občine.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

36.220 €

V Občini Gornja Radgona se organizirajo prireditve ob občinskem in večjih državnih praznikih. Za
pridobitev sredstev morajo organizatorji posredovati zahtevke z dokazili o namenski porabi sredstev.

040322 – Promocijske prireditve občine- po koledarju prireditev

5.000 €

Komisija za prireditve na podlagi obravnave sprejetega Koledarja prireditev, ki ga sprejme občinski svet,
dodeli sredstva za posamezno prireditev.

040392 – Stroški praznovanja občinskega praznika

12.500 €

Občina Gornja Radgona skupaj z Zavodom za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, vsako leto
organizira občinski praznik z osrednjo proslavo, na kateri se, na podlagi Odloka o podeljevanju priznanj
Občine Gornja Radgona in sklepa Komisije za priznanja, podelijo tudi občinska priznanja. Tako so v
postavko, zraven operativnih odhodkov, ki so potrebni za izvedbo tovrstne prireditve, vključeni tudi
stroški podelitve nagrad ob občinskem prazniku v mesecu oktobru 2012.

040394 – Stroški praznovanja slovenskega kulturnega praznika

1.900 €

Postavka zajema stroške operativnih odhodkov, ki so potrebni za izvedbo prireditve ob praznovanju
slovenskega kulturnega praznika dne 08.02.2012.

040395 – Stroški praznovanja dneva državnosti

940 €

Postavka zajema stroške operativnih odhodkov, ki so potrebni za izvedbo prireditve ob praznovanju
dneva državnosti dne 25.06.2012.
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040396 – Stroški praznovanja dneva reformacije

940 €

Postavka zajema stroške operativnih odhodkov, ki so potrebni za izvedbo prireditve ob praznovanju
dneva reformacije dne 31.10.2012.

040397 – Stroški praznovanja dneva samostojnosti

470 €

Postavka zajema stroške operativnih odhodkov, ki so potrebni za izvedbo prireditve ob praznovanju
dneva samostojnosti dne 26.11.2012.

040398 – Komemoracija

470 €

Postavka zajema stroške operativnih odhodkov, ki so potrebni za izvedbo komemoracije dne 01.11.2012..

040399 – Promocijske prireditve občine

14.000 €

Med promocijske prireditve občine spadajo kresovanje, Poletni festival »POPEK«, martinovanje in
Festival ljubezni.
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2000 - ŽUPAN

97.646 €

01 - POLITIČNI SISTEM

88.546 €

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

88.546 €

010131 - Plača župana

22.920 €

Plača župana je oblikovana v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Župan opravlja
funkcijo neprofesionalno.

010132 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana in
koordinatorjev
44.626 €
Županu pomaga izvajati program podžupan, ki opravlja svojo funkcijo neprofesionalno ter koordinatorji,
ki svoje naloge opravljajo pogodbeno.

010133 - Materialni stroški vključno s stroški reprezentance

21.000 €

Materialni stroški zajemajo stroške reprezentance ter druge operativne odhodke.
Stroški reprezentance so stroški raznih sprejemov župana (novoletni, posebni dosežki,…) ter pogostitev
ob številnih drugih priložnostih (razgovorih, sestankih, predvsem pa ob raznih otvoritvah in dogodkih, ki
se odvijajo zaradi uspešno izvedenih projektov).
Obravnavani stroški nastajajo tudi v zvezi z otvoritvami cest, podpisi pogodb, novinarskimi
konferencami, slovesnostmi ob končanih investicijah ter koordinacijskimi medobčinskimi sestanki.
Drugi operativni odhodki pomenijo stroške odnosov z javnostjo in sicer stroški novinarskih konferenc ter
snemanj in predvajanj številnih občinskih in ostalih prireditev. Iz postavke se krijejo tudi stroški objav na
internih straneh dveh lokalnih televizij in razne objave ter obvestila na radijskih postajah.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
9.100 €
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
040321 - Pokroviteljstva občine

9.100 €
9.100 €

Župan vsako leto na podlagi pogodb o donaciji in pogodb o sofinanciranju prispeva sredstva raznim
neprofitnim organizacijam in posameznikom za lažjo izvedbo predvidenih prireditev in programov.
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3000 - NADZORNI ODBOR

9.690 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

9.690 €

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

9.690 €

020310 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor

9.690 €

Nadzorni odbor nastopa kot samostojni organ občine in opravlja svoje delo v skladu s programom dela. O
ugotovitvah poslovanja pri posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikih obvešča občinski svet.
Sejnine in nagrade za delo se zagotavljajo v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in o povračilih
stroškov v občini Gornja Radgona.
V letu 2012 bo nadzorni odbor opravil predvidoma 15 rednih sej, na podlagi morebitnih pobud pa bo
sklical tudi izredne seje.
Predstavniki nadzornega odbora (predsednik ali podpredsednica ali pooblaščeni član oz. članica) se bodo
v letu 2012 predvidoma udeležili vseh sej Občinskega sveta Občine Gornja Radgona in sej delovnih teles,
ki bodo obravnavala poročila nadzornega odbora.
Nadzorni odbor planira v letu 2012 5 rednih nadzorov, izredni nadzori pa se bodo opravili na podlagi
pobud predlagateljev ter na podlagi avtonomne odločitve samega odbora.
Člani nadzornega odbora se bodo udeleževali izobraževanj in usposabljanj na podlagi objavljenih
razpisov s tematiko, ki obravnava javna naročila in javno-zasebno partnerstvo in sicer v organizaciji
Računskega sodišča RS in/ali drugih organizacij pooblaščenih za izvedbo izobraževanj.
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4000 - OBČINSKA UPRAVA

13.669.662 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

31.100 €

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

24.000 €

020202 - Stroški bančnih storitev - provizija bank

5.000 €

Občina Gornja Radgona ima odprt svoj podračun pri Upravi za javna plačila, katera si za svoje storitve
zaračunava provizijo za izvajanje plačilnega prometa.

020204 - Stroški pobiranja občinskih taks – ekološke takse Saubermacher
Slovenija, d.o.o.
4.800 €
Na podlagi Pogodbe o pobiranju takse za obremenjevanje okolja št. 230/99-P z dne 22.12.1999 plačuje
Občina Gornja Radgona, podjetju Saubermacher Slovenija d.o.o. storitev »zbiranje sredstev Občine« v
višini 8 % plačane takse, povečan za 20 % DDV.

020206- nakazilo okoljske dajatve- JP Komunala Radgona

14.200 €

Na podlagi pogodbe nam podjetje Komunala Radgona, d.o.o. zaračunava 6% provizije za nakazilo
okoljske dajatve.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
020311 - Stroški notranje revizije proračuna občine

7.100 €
7.100 €

Stroški notranje revizije proračuna občine zajemajo stroške revizije proračuna Občine Gornja Radgona,
katero vsako leto izvaja zunanji izvajalec ter stroške izdelave elaborata »Primerjava bančnih ponudb za
investicijski kredit Občine Gornja Radgona«, ki mora biti na podlagi 5.člena Pravilnika o postopkih
zadolževanja občin, za posle zadolžitve v skupni letni višini 400.000,00 eur ali več, izdelan s strani
neodvisnega finančnega in pravnega svetovalca.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
14.406 €
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
040304 - Pravno zastopanje občine

14.406 €
5.000 €

Postavka zajema stroške pravnega zastopanja občine v raznih pravdnih postopkih.

040306 Stavba Maistrov trg 2

9.406€

Stavba na Maistrovem trgu je bila v avgustu 2010 s strani OŠ G. Radgona izpraznjena, podružnična šola
pa preseljena na lokacijo Prežihova 1. V mesecu oktobru 2010 so se začele izvajati aktivnosti za vselitev
medobčinskih društev. Nekatera društva so v letu 2011 že bila vseljena, medtem, ko bodo nekatera v
dogovoru z ostalimi občinami lastnicami stavbe, vseljena v letu 2012.
V letu 2012 se na podlagi višine materialnih stroškov v letih 2008, 2009, 2010 in 2011, predvidevajo
materialni stroški v vrednosti 8.406,00 eur ter investicijsko vzdrževalna dela v vrednosti 1.000,00 eur.
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
060101 - Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave

895.240 €

8.500 €
8.500 €

Iz planirane postavke se pokrivajo stroški članarin, ki jih plačujemo Inštitutu za javno upravo ter
Skupnosti občin Slovenije.

06039001 - Administracija občinske uprave

788.856 €

V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, premije KDPZ. plač v javnem
sektorju. Upoštevali smo navodila Ministrstva za finance. Materialni stroški – izdatki za blago in storitve
so namenjeni za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev, ki jih potrebuje za delo občinska
uprava, občinski svet, nadzorni odbor in župan.

060301 - Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava

611.296 €

V postavki so v skladu in na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju načrtovane plače in drugi
izdatki zaposlenim.

060302 - Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami - občinska
uprava
22.900 €
V postavki so v skladu in na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju načrtovane plače in drugi
izdatki zaposlenim.

060303 - Materialni stroški - občinska uprava

154.660 €

Materialni stroški so stroški, ki so potrebni za redno delovanje občinske uprave.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprav
97.884 €
060304 - Nakup zemljišča v Lomanoših (pri nogometnem igrišču)

16.000 €

Zemljišče se odkupi zaradi funkcionalnejše izrabe prostora predvsem ob raznih prireditvah, katere se
odvijajo na tamkajšnjem nogometnem igrišču.

060305 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

8.000 €

Postavka zajema morebitne stroške vzdrževanja občinske stavbe v letu 2012.

060307 - Nakup opreme - občinska uprava

17.000 €

Znesek nakupa opreme za občinsko upravo je načrtovan v Načrtu nabav v občinski upravi Občine Gornja
Radgona za leto 2012, ki je priloga proračuna.

060313 - Nakup zemljišča v Negovi (gramozirano parkirišče za avtobuse in del
asfaltirane lokalne ceste)
5.028 €
Gre za nakup dveh parcel. Na eni izmed njiju se nahaja kategorizirana javna cesta, na drugi parceli pa se
nahaja gramozirano parkirišče za avtobuse za potrebe gradu Negova.

060314 - Nakup zemljišča Fehr d.o.o.
Gre za ureditev dostopne poti do OŠ Negova, ki trenutno poteka po privat zemljiščih.
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2.000 €

060315- nakup zemljišč v industrijski coni Mele

20.000 €

Zemljišče se bo kupilo zaradi izgradnje nove železniške postaje.

060316- vračilo kupnine v skladu s sodbo o vračilu parcel 471/2 in 472/2 k.o.
Mele
29.855 €
V letu 2012 bo potrebno podjetju Plastron, d.o.o. vrniti kupnino za parcele 471/2 in 472/2 k.o. Mele.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

341.110 €

07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih
dogodkih
34.400 €
070301 - Civilna zaščita

34.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zagotavljajo se sredstva za delovanje občinskega štaba Civilne zaščite, za usposabljanje enot in služb CZ.
Sredstva se namenijo tudi za opremljanje enot in služb civilne zaščite, nabavo šotora za potrebe
dekontaminacije, nabavo zložljivih postelj za nastanitev občanov ob večjih nesrečah z dopolnitvijo
manjkajoče opreme. Občina je dolžna vzdrževati tudi javno zaklonišče +200 zakloniščnih mest na
Mladinski ulici 14 v G.Radgoni. Za pripadnike Civilne zaščite se zagotovijo sredstva za zavarovanje za
poškodbe pri delu in nezgodno zavarovanje. Po sklenjenih pogodbah se financirajo programi izvajanja
nalog zunanjim izvajalcem nalog od podjetij do društev. Ob naravnih in drugih nesrečah se vključenim
enotam zagotovijo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov za porabljeno gorivo, poškodovano
opremo ter zagotavljajo potrebna materialna sredstva za zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč.
Pogodbenim izvajalcem se poravnajo nastali stroški posredovanja ob naravnih nesrečah po pogodbi in v
skladu z naročili vodje intervencije oziroma poveljnika Civilne zaščite občine.
delovanje občinskega štaba civilne zaščite

2.400,00 €

Občinski štab civilne zaščite občine, ki ga sestavljajo člani iz različnih strokovnih področij, bo skrbel za
pripravo in izvajanje nalog v skladu s sprejetim letnim Programom varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter načrti zaščite in reševanja občine ob nastalih nesrečah.
V letu 2012 se planira 5 rednih sej štaba medtem ko se izrednih sklicev štaba ob večjih naravnih ali
drugih nesrečah ni možno v naprej planirati.
usposabljanje enot in služb civilne zaščite

3.500,00 €

Usposabljanje pripadnikov civilne zaščite zajema osnovno in dopolnilno usposabljanje (planiramo
udeležbo 5 poverjenikov CZ in 3 pripadnike službe CZ za oskrbo), ki se izvaja v Izobraževalnem centru
zaščite in reševanja na Igu (po razpisu URSZR), preko vaj in preverjanj usposobljenosti na občinskem in
regijskem nivoju. Planira se udeležba na usposabljanju na nivoju regije na temo reševanje ob poplavah v
katerega se vključijo razpoložljive sile za izvajanje nalog ob morebitni poplavi na nivoju občine. Planira
se ena skupna vaja z gasilskimi enotami v mesecu oktobru (tema vaje se določi naknadno). V sklopu
programa usposabljanja sodelujejo pripadniki Civilne zaščite tudi v drugih aktivnostih, vajah in
predstavitvah v sklopu programov vrtca, šol, doma starejših občanov, javnih zavodov in drugih
organizacij. Zaradi spremembe zakonodaje v letu 2010 in povečanja obveznosti za nadomestila plače in
izgube dohodka bo potrebno podjetjem – delodajalcem zagotoviti večji obseg sredstev za pokritje teh
obveznosti.
opremljanje enot in služb CZ ter vzdrževanje opreme za zaščito, reševanje in pomoč

15.500 €

V letu 2012 se zamenja dotrajana osebna in skupna oprema pripadnikov enot in služb civilne zaščite v
občini v skladu z merili in potrebami. Planira se nabava dodatnih zložljivih postelj za primer nastanitve v
primeru večjih naravnih ali drugih nesreč. Za potrebe dekontaminacije in delovanja enot ob naravnih
nesrečah se planira nabava napihljivega šotora (predvideno: Napihljivi šotor tip 12 izdelovalca Sava –
predrač.vrednost = 5.691 €). Nadaljuje se z nabavo specialne opreme in materialnih sredstev za izvajanje
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reševanja ob naravnih nesrečah (poplave, neurja in druge nesreče) za posredovanje sil ZIR, kot so:
gasilske enote, podjetja in druge pooblaščene organizacije, ki se jih določi za izvajanje določenih nalog na
področju zaščite in reševanja v občini s sklepom župana.
Sprotno se izvaja vzdrževanje opreme in sredstev zaščite in reševanja s katerimi razpolagajo enote in
službe CZ ter razporejeno opremo ZIR gasilskim enotam izdanim v uporabo na reverz. Glavnina opreme
in sredstev se nahaja v skladišču CZ v domu gasilcev in civilne zaščite Gornja Radgona.
vzdrževanje javnega zaklonišča

400,00 €

Občina je dolžna vzdrževati javno zaklonišče, ki se nahaja na Mladinski ul. 14 v Gornji Radgoni. Stroški
vzdrževanja zaklonišča zajemajo stroške električne energije, čiščenja in tekočega vzdrževanja samega
zaklonišča. V primeru okvare filtro-ventilacijske naprave v zaklonišču bo potrebno zagotoviti interventna
sredstva. Po trenutno veljavni zakonodaji ima javno zaklonišče v G.Radgoni veljavni certifikat o
primernosti zaklonišča: desni del zaklonišča - potrdilo CPV-784/2005, veljavnost do 18.12.2015; levi del
zaklonišča - potrdilo CVP-278/2006, veljavnost do l9.6.2016.
vzdrževanje osebne zaščite

7.000,00 €

Pod to področje spada zagotavljanje sredstev za zavarovanje 24 pripadnikov Civilne zaščite: zdravstveno
zavarovanje za poškodbe pri delu in nezgodno zavarovanje. Nadalje se sklene zavarovanje za
odgovornost vodje intervencije v primeru škode ob nesrečah večjega obsega, ko obstoja možnost
nepravilne odločitve.
Pod to proračunsko postavko se planirajo določena finančna sredstva za posredovanje ob nesrečah
manjšega obsega, medtem ko se sredstva za stroške posredovanja sil za zaščito in reševanje v občini ob
večjih naravnih in drugih nesrečah, je zagotovijo iz proračunske rezerve občine v skladu z veljavno
zakonodajo.
stroški delovanja društev – organizacij

5.600,00 €

V sistem zaščite in reševanja v občini G.Radgona so poleg enot in služb Civilne zaščite vključena tudi
društva, organizacije in podjetja, ki izvajajo določene naloge, kot so: reševanje na vodi – potapljači pri
PGD Gornja Radgona), iskanje zasutih ali pogrešanih oseb ob nesrečah (Kinološko društvo reševalnih
psov Maribor, gradbena podjetja) ; prva pomoč poškodovanim ob nesrečah (Nujna medicinska pomoč pri
Zdravstvenemu domu Gornja Radgona); nudenje prve pomoči ob množičnih nesrečah s strani enote
prve pomoči (Območno združenje RK Gornja Radgona); oskrba in nastanitev ogroženega prebivalstva
(Območno združenje rdečega križa Gornja Radgona in Karitas); pomoč pri evakuaciji in nastanitvi
ogroženega prebivalstva – (gasilska društva v občini in druge organizacije); reševanje ob eksplozijah in
porušitvah ter ob poplavah (podjetja gradbene stroke: SGP Tivadar d.o.o., Gradnje Pintarič Milan s.p.)
Z navedenimi ima občina sklenjene pogodbo oziroma dogovor v skladu s sklepom o organiziranosti
zaščite in reševanja v občini. Ob večji naravni ali drugi nesreči se v pomoč pri reševanju vključi tudi
druga podjetja glede na potrebe in obseg nesreče.
Planirana finančna sredstva v tej postavki zajemajo samo stroške osnovnega delovanja oziroma
pripravljenosti, medtem ko se nastali materialni stroški izvajanja nalog ob naravnih in drugih nesrečah
večjega obsega pokrivajo iz proračunske rezerve.

07039002 - Protipožarna varnost

306.710 €

070305 - Požarna varnost

162.710 €

V predhodnem poglavju navedene cilje bomo dosegali le z zagotavljanjem sredstev na proračunskih
postavkah tega podprograma, kjer se sredstva zagotavljajo za delovanje Prostovoljnih gasilskih društev (v
nadaljevanju besedila: PGD) v občini in Gasilske zveze Gornja Radgona. Sredstva na posameznih
proračunskih postavkah se namenjajo za redno dejavnost PGD, za usposabljanje gasilskega kadra, za
program dela gasilskega podmladka, za zavarovanje za poškodbe pri delu za operativne gasilce, za
vzdrževanje gasilske opreme, za stroške intervencij gasilskih enot, za zdravstvene preglede operativnih
gasilcev, delovanje odbora za požarno takso, sofinanciranje hišnika gasilskega centra, delovanje
logističnega centra pri Gasilski zvezi G.Radgona in nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme po
programu, ki ga sprejme za posamezno obdobje občinsko gasilsko poveljstvo. Za zagotavljanje požarne
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vode na javnem vodovodnem omrežju se izvede redni letni pregled stanja pooblaščenega nadzornika ter
zamenjava dotrajanih hidrantov (planirana zamenjava 5 kosov hidrantov – prenos obveznosti iz leta
2011).
delovanje odbora za požarno takso

800,00 €

Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarne takse, ki je imenovan s sklepom župana, razporeja
sredstva požarne takse na svojih sejah. Naloge odbora so opredeljene v 6.odst. 58. člena Zakona o varstvu
pred požarom UPB-1 (Ur.list RS, št. 3/2007). Odbor se sestaja najmanj 2 krat letno.
osnovno in dopolnilno usposabljanje gasilskega kadra

13.000,00 €

Dolžnost občine, da zagotavlja finančna sredstva za izobraževanje in dopolnilno usposabljanje
pripadnikov gasilskih enot, je opredeljena v 2.odstavku 6. člena Zakona o gasilstvu UPB-1 (Ur.list RS, št.
113/2005). Program usposabljanja zajema osnovne strokovne tečaje, ki se izvajajo na nivoju Gasilske
zveze Gornja Radgona, pomurske regije in v gasilski šoli na Igu. Program dopolnilnega usposabljanja
gasilskega kadra, ki je določen v predlogu Programa varstva pred požari v občini Gor. Radgona za leto
2012, zajema tečaje specialnosti po razpisu Gasilske zveze Slovenije na Gasilski šoli na Igu ter praktična
usposabljanja na nivoju gasilske zveze in regije. Poleg strokovnega izobraževanja spadajo med
usposabljanja tudi priprava in preverjanje usposobljenosti na raznih vajah gasilskih poveljstev in
tekmovanjih gasilskih enot od društvenih, občinskih, regijskih, državnih in obmejnega sodelovanja s
sosednjo Gasilsko zvezo Radkersburg (Avstrija). Med stroške usposabljanja spada tudi nabava strokovne
literature ter načrtovane aktivnosti članic gasilk in gasilskih veteranov ter mednarodno sodelovanje preko
srečanj in skupnih vaj.
izobraževanje gasilske mladine

18.000,00 €

Program gasilske mladine v občini zajema aktivnosti, ki jih izvaja komisija za mladino pri Gasilski zvezi
Gornja Radgona in mladinske komisije v po posameznih prostovoljnih gasilskih društvih po sprejetih
programih, in sicer: orientacija gasilske mladine, kviz gasilske mladine, strokovna ekskurzija ali
letovanje, strokovni tečaji in predavanja, priprave ter preverjanja znanja in usposobljenosti na letnem
pregledu PGD, raznih tekmovanjih ter nabava opreme in rekvizitov za izvajanje posameznih programov.
Vse navedene programe dela za vzgojo gasilske mladine v skladu z določili 3.točke prvega odstavka 20.
člena Zakona o gasilstvu izvajajo prostovoljna gasilska društva preko celega leta z namenom pridobivanja
gasilskega kadra za prihodnje obdobje in so nujno potrebni za zagotavljanje baze kadra za področje
zaščite in reševanja, katerega največji del nalog izvajajo prav gasilci.
opremljanje gasilcev in gasilskih enot

23.000,00 €

Določila 6. člena Zakona o gasilstvu zajemajo tudi nalogo občine, da zagotovi sredstva za opremljanje
gasilcev. Tudi v letu 2012 se namenijo sredstva predvsem za nabavo- dopolnitev osebne zaščitne opreme
(gasilske zaščitne obleke, škornji, čelade) po prioritetnem programu opremljanja gasilskih enot v skladu z
Merili in kategorizacijo gasilskih enot, ki je v pristojnosti občinskega gasilskega poveljstva. V letu 2012
je doseči 80 % opremljenost gasilskih enot s predpisano osebno zaščitno opremo. Nadaljuje se nabava
sredstev radijskih zvez in pozivnikov. Zamenja se tudi določena dotrajana gasilska reševalna oprema
gasilskih enot po potrebi kot se dogovori v okviru Občinskega gasilskega poveljstva s posebnim
programom nabave opreme za tekoče leto. Sredstva za opremljanje gasilskih enot se zagotovijo predvsem
iz sredstev požarne takse in občinskega proračuna.
zavarovanje za poškodbe pri intervencijah

1.200,00 €

Gasilci, ki opravljajo operativne naloge v gasilskih enotah PGD morajo biti zdravstveno zavarovani za
primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni (26. člen Zakona o gasilstvu – Zgas.UPB1 Ur.list št.
113/2005). Tako se tudi v letu 2012 zagotovijo sredstva in izvede prijava za ca 220 zavarovancevgasilcev in plačilo prispevkov. Navedene postopke izvede Gasilska zveza Gornja Radgona na podlagi
pridobljenih evidenc s strani gasilskih društev.
stroški operativnega delovanja – intervencije

2.500,00 €

Za pokritje stroškov, ki nastanejo ob posredovanju gasilskih enot ob manjših požarih, tehničnih in drugih
nesrečah (odpiranje vrat, odstranjevanje drevja, reševanje živali , pomoč pri iskanju pogrešanih, ipd.) se
ob planiranju upoštevajo stroški teh nalog v obsegu iz predhodnega obdobja. V kolikor pride do velikega
požara, naravne ali druge nesreče, v katerih posredujejo tudi gasilske enote in nastanejo visoki materialni
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stroški, se le-ti pokrivajo iz proračunske rezerve, ker ob rednem planiranju ni mogoče realno predvideti
stroškov, ki lahko nastanejo. Stroški se gasilskim enotam vrnejo na podlagi zahtevka.
vzdrževanje opreme

6.000,00 €

Vzdrževanje opreme med katero spada vzdrževanje sistema obveščanja in alarmiranja (radijske postaje in
pozivniki za tiho alarmiranje) in večja popravila gasilskih vozil, motornih črpalk in drugih specialnih
orodij nad višino sredstev, določenih pri redni dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev. Stroški se
gasilskim enotam vrnejo na podlagi zahtevka.
zdravstveni pregledi operativnih gasilcev

5.000,00 €

V letu 2012 se nadaljuje načrtno opravljanje zdravstvenih pregledov operativnih gasilcev v gasilskih
enotah v občini Gornja Radgona, ki se jo pričelo izvajati v letu 2011 in bo stalna naloga glede na določila
Zakona o gasilstvu ter Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur.list RS,
65/2007 in 80/2008).
delovanje gasilske zveze

17.600,00 €

Gasilska zveza Gornja Radgona, ki povezuje 16 prostovoljnih gasilskih društev iz občine Apače in
Gornja Radgona, opravlja določene naloge javne gasilske službe, ki zajemajo predvsem organizacijske in
strokovne naloge, v skladu z določili 2.odstavka 32. člena in 32.a člena Zakona o gasilstvu. Program
dejavnosti Gasilske zveze Gornja Radgona, ki je sestavni del Programa varstva pred požari v občini
Gornja Radgona za leto 2012, sofinancirata obe občini po kriteriju števila prostovoljnih gasilskih društev
iz posamezne občine, in sicer: 6 PGD občine Apače oz. 37,5% in 10 PGD občine G.Radgona oz. 62,5 %.
Tako financira občina Gornja Radgona redno dejavnost Gasilske zveze Gornja Radgona za 10
prostovoljnih gasilskih društev in naloge občinskega gasilskega poveljstva Gornja Radgona. V letu 2012
se sredstva povečujejo v večjem obsegu, ker je občina Apače uvedla sistem financiranja po neposrednih
zahtevkih in dosledno upoštevanje razmerja delitve na obe občini. Izvajanje programskih nalog in
financiranje je urejeno s pogodbami, sklenjenimi med Gasilsko zvezo in posamezno občino.
PGD Negova - dejavnost gasilske službe

4.760,00 €

PGD Negova je gasilska enota II. kategorije kot krajevni center. Izvajanje in financiranje dejavnosti
gasilske službe PGD se izvaja na podlagi pogodbe o javni gasilski službi sklenjene med PGD, GZ in
Občino in zajema pokrivanje stroškov redne dejavnosti, in sicer : stroške obveznega zavarovanja,
tehničnega pregleda gasilskih vozil GV-1, GV-P in GVC 24/50, porabo goriva za navedena vozila,
nezgodno zavarovanje operativnih gasilcev, izobraževanje in vaje, vzdrževanje orodišča in skupnih
prostorov (delno), tekoče vzdrževanje gasilskih vozil, ogrevanje garaž za gasilska vozila in skupnih
prostorov (delno) ter kasko zavarovanje gasilskih vozil. Društvo izvajanje tako imenovanega društvenega
programa sofinancira iz donatorskih sredstev in sredstev, ki jih pridobi s pripravo in izvedbo tradicionalne
prireditve »mala maša – 8. septembra«.
PGD Črešnjevci - dejavnost gasilske službe

2.285,00 €

PGD Črešnjevci je gasilska enota I. kategorije. Izvajanje in financiranje dejavnosti gasilske službe PGD
se izvaja na podlagi pogodbe o javni gasilski službi sklenjene med PGD, GZ in Občino in zajema
pokrivanje stroškov redne dejavnosti, in sicer: stroške za obveznega zavarovanja, tehničnega pregleda
gasilskega vozila z vodo GVV-1, porabo goriva, nezgodno zavarovanje operativnih gasilcev,
izobraževanje in vaje, vzdrževanje orodišča in skupnih prostorov (delno), tekoče vzdrževanje gasilskega
vozila z vodo GVV-1, ogrevanje garaže za gasilsko vozilo in skupnih prostorov (delno) ter kasko
zavarovanje gasilskega vozila z vodo. Društvo izvajanje društvenega programa sofinancira iz donatorskih
sredstev in prostovoljnih prispevkov krajanov.
PGD Gornja Radgona - dejavnost gasilske službe

17.700,00 €

PGD Gornja Radgona je občinski gasilski center - gasilska enota IV. kategorije, ki izvaja gašenje in
reševanje na svojem ožjem območju in na območju celotne občine v okviru javne gasilske službe. Kot
gasilska enota širšega pomena na podlagi koncesijske pogodbe Uprave RS za zašito in reševanje izvaja
reševanje ob prometnih nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi in reševanje v predoru Cenkova na
avtocesti. Izvajanje in financiranje dejavnosti gasilske službe PGD se izvaja na podlagi pogodbe o javni
gasilski službi sklenjene med PGD, GZ in Občino in zajema pokrivanje stroškov redne dejavnosti, in
sicer: stroške za obveznega zavarovanja (del) , tehničnega pregleda gasilskih vozil (del), porabo goriva
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(del), nezgodno zavarovanje operativnih gasilcev (del), izobraževanje in vaje (delno), vzdrževanje
orodišča in skupnih prostorov (delno), tekoče vzdrževanje gasilskih vozil (delno), ogrevanje garaž za
gasilska vozila, garderob in skupnih prostorov (delno), kasko zavarovanje gasilskih vozil (delno) in
vzdrževanje gasilske prevozne avto lestve. V okviru PGD deluje tudi enota za reševanje na vodi in iz
vode imenovana GA-PO-RA, katere dejavnost se sofinancira delno iz sredstev članarine, Podvodno
reševalne službe – za intervencije reševanja iz vode, iz proračuna občin – po pogodbah o izvajanju
reševanja na vodi in raznih dežurstvih ob prireditvah.
Društvo izvajanje društvenega programa sofinancira iz donatorskih sredstev in prostovoljnih prispevkov
krajanov.
V letu 2012 bo PGD Gornja Radgona praznovalo visok jubilej delovanja – 130. obletnico v okviru
programa praznika občine Gornja Radgona – 6. oktober 2012 v okviru katerega planira prevzem
obnovljene strehe (zamenjave kritine, obrob, strelovoda, dotrajanih letev…) gasilskega doma.
PGD Spod. Ščavnica - dejavnost gasilske službe

2.705,00 €

PGD Spodnja Ščavnica je gasilska enota I. kategorije. Izvajanje in financiranje dejavnosti gasilske službe
PGD se izvaja na podlagi pogodbe o javni gasilski službi sklenjene med PGD, GZ in Občino in zajema
pokrivanje stroškov redne dejavnosti, in sicer: stroške za obveznega zavarovanja, tehničnega pregleda
gasilskega vozila z vodo GVV-1 in GV-1, porabo goriva, nezgodno zavarovanje operativnih gasilcev,
izobraževanje in vaje, vzdrževanje orodišča in skupnih prostorov (delno), tekoče vzdrževanje gasilskega
vozila z vodo GVV-1 in G-V1, ogrevanje garaže za gasilski vozili in skupnih prostorov (delno) ter kasko
zavarovanje gasilskega vozila z vodo. Društvo izvajanje društvenega programa sofinancira iz donatorskih
sredstev in prostovoljnih prispevkov krajanov. Sredstva, pridobljena z gasilskim pokalnim tekmovanjem,
namenja med letom za udeležbo enot na drugih tekmovanjih in srečanjih in nabavo potrebne gasilske
opreme.
PGD Zbigovci - dejavnost gasilske službe

2.515,00 €

PGD Zbigovci je gasilska enota I. kategorije. . Izvajanje in financiranje dejavnosti gasilske službe PGD se
izvaja na podlagi pogodbe o javni gasilski službi sklenjene med PGD, GZ in Občino in zajema pokrivanje
stroškov redne dejavnosti, in sicer: stroške za obveznega zavarovanja, tehničnega pregleda gasilske avto
cisterne in gasilskega orodnega vozila, porabo goriva, nezgodno zavarovanje operativnih gasilcev,
izobraževanje in vaje, vzdrževanje orodišča in skupnih prostorov (delno), tekoče vzdrževanje gasilske
avto cisterne in gasilskega orodnega vozila in ogrevanje garaže za gasilska vozila in skupnih prostorov
(delno). Društvo izvajanje društvenega programa sofinancira iz donatorskih sredstev in prostovoljnih
prispevkov krajanov. Sredstva, pridobljena s tradicionalno prireditvijo v mesecu avgustu, namenja med
letom za udeležbo enot na raznih tekmovanjih in srečanjih ter vzdrževanje gasilskega doma, poligona za
vaje in nabavo gasilske opreme.
PGD Orehovci - dejavnost gasilske službe

2.515,00 €

PGD Orehovci je gasilska enota I. kategorije. Izvajanje in financiranje dejavnosti gasilske službe PGD se
izvaja na podlagi pogodbe o javni gasilski službi sklenjene med PGD, GZ in Občino in zajema pokrivanje
stroškov redne dejavnosti, in sicer: stroške za obveznega zavarovanja, tehničnega pregleda gasilske avto
cisterne in gasilskega orodnega vozila, porabo goriva, nezgodno zavarovanje operativnih gasilcev,
izobraževanje in vaje, vzdrževanje orodišča in skupnih prostorov (delno), tekoče vzdrževanje gasilske
avto cisterne in gasilskega orodnega vozila in ogrevanje garaže za gasilska vozila in skupnih prostorov
(delno). Društvo izvajanje društvenega programa sofinancira iz donatorskih sredstev in prostovoljnih
prispevkov krajanov.
V letu 2012 bo PGD Orehovci praznovalo visok jubilej delovanja – 130. obletnico v mesecu juliju 2012.
PGD Spodnji Ivanjci - dejavnost gasilske službe

2.285,00 €

PGD Črešnjevci je gasilska enota I. kategorije. . Izvajanje in financiranje dejavnosti gasilske službe PGD
se izvaja na podlagi pogodbe o javni gasilski službi sklenjene med PGD, GZ in Občino in zajema
pokrivanje stroškov redne dejavnosti, in sicer: stroške za obveznega zavarovanja, tehničnega pregleda
gasilskega vozila z vodo GVV-1, porabo goriva, nezgodno zavarovanje operativnih gasilcev,
izobraževanje in vaje, vzdrževanje orodišča in skupnih prostorov (delno), tekoče vzdrževanje gasilskega
vozila z vodo GVV-1, ogrevanje garaže za gasilsko vozilo in skupnih prostorov (delno) ter kasko
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zavarovanje gasilskega vozila z vodo. Društvo izvajanje društvenega programa kot investicijsko
vzdrževanje gasilskega doma financira iz donatorskih sredstev in prostovoljnih prispevkov krajanov.
PGD Stavešinci - dejavnost gasilske službe

2.285,00 €

PGD Stavešinci je gasilska enota I. kategorije. Izvajanje in financiranje dejavnosti gasilske službe PGD se
izvaja na podlagi pogodbe o javni gasilski službi sklenjene med PGD, GZ in Občino in zajema pokrivanje
stroškov redne dejavnosti, in sicer: stroške za obveznega zavarovanja, tehničnega pregleda gasilskega
vozila z vodo GVV-1, porabo goriva, nezgodno zavarovanje operativnih gasilcev, izobraževanje in vaje,
vzdrževanje orodišča in skupnih prostorov (delno), tekoče vzdrževanje gasilskega vozila z vodo GVV-1,
ogrevanje garaže za gasilsko vozilo in skupnih prostorov (delno) ter kasko zavarovanje gasilskega vozila
z vodo. Društvo izvajanje društvenega programa sofinancira iz donatorskih sredstev in prostovoljnih
prispevkov krajanov.
PGD Mele - dejavnost gasilske službe

1.905,00 €

PGD Mele je gasilska enota I. kategorije. Izvajanje in financiranje dejavnosti gasilske službe PGD se
izvaja na podlagi pogodbe o javni gasilski službi sklenjene med PGD, GZ in Občino in zajema pokrivanje
stroškov redne dejavnosti, ki zajema: stroške za obveznega zavarovanja, tehničnega pregleda gasilskega
vozila z vodo GVV-1, porabo goriva, nezgodno zavarovanje operativnih gasilcev, izobraževanje in vaje,
vzdrževanje orodišča in skupnih prostorov (delno), tekoče vzdrževanje gasilskega vozila, ogrevanje
garaže za gasilsko vozilo in skupnih prostorov (delno). Društvo v okviru svoje dejavnosti skrbi tudi za
druženje članov in krajanov. Izvajanje tega programa sofinancira iz donatorskih sredstev in prostovoljnih
prispevkov krajanov.
PGD Ivanjševci - dejavnost gasilske službe

1.755,00 €

PGD Ivanjševci je gasilska enota I. kategorije. Izvajanje in financiranje dejavnosti gasilske službe PGD se
izvaja na podlagi pogodbe o javni gasilski službi sklenjene med PGD, GZ in Občino in zajema pokrivanje
stroškov redne dejavnosti, ki zajema: stroške za obveznega zavarovanja, tehničnega pregleda gasilskega
vozila, porabo goriva, nezgodno zavarovanje operativnih gasilcev, izobraževanje in vaje, vzdrževanje
orodišča in skupnih prostorov (delno), tekoče vzdrževanje gasilskega vozila, ogrevanje garaže za gasilsko
vozilo in skupnih prostorov (delno). Društvo v okviru svoje dejavnosti skrbi tudi za druženje članov in
krajanov. Izvajanje tega programa sofinancira iz donatorskih sredstev in prostovoljnih prispevkov
krajanov.
logistični in občinski gasilski center GZ, CZ, PGD

15.200,00 €

Pomembno nalogo pri zagotavljanju stalne pripravljenosti v občini predstavlja dejavnost občinskega
gasilskega kakor tudi logističnega centra v gasilskem domu Gornja Radgona.
V skladu z novo Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
in dejstvom, so bile prenesene v letu 2008 naloge logističnega centra za potrebe zaščite in reševanja v
občini G.Radgona na Gasilsko zvezo Gornja Radgona. V pogodbenem razmerju med GZ G.Radgona in
PGD Gornja Radgona so dogovorjena medsebojna razmerja glede zagotavljanja pripravljenosti,
pokrivanje stroškov dela in drugih nalog. Naloge logističnega centra izvajajo predvsem zaposleni pri
Gasilski zvezi G.Radgona, delno pa drugi izvajalci po pogodbah in dogovorih.
sofinanciranje hišnika občinskega gasilskega centra

10.700,00 €

V letu 2009 je bil na novo zaposlen gasilec, ki opravlja naloge hišnika občinskega gasilskega centra. Kot
gasilec, ki stanuje v gasilskem domu izvaja poleg vzdrževanja gasilskega doma, gasilske opreme in vozil
tudi stalno pripravljenost v popoldanskem , predvsem pa v nočnem času. Obenem je tudi kot skladiščnik
zadolžen za prevzemanje in izdajanje opreme in sredstev civilne zaščite ter druge naloge, ki jih narekuje
to delovno mesto in dogajanja v tem domu, kakor tudi ob požarih, naravnih in drugih nesrečah.
Redni letni pregled hidrantnega omrežja

2.000,00 €

Na območju občine G.Radgona je na podlagi podatkov zadnjega pregleda v letu 2011 zgrajenih 239
hidrantov. V letu 2012 se izvedejo meritve oziroma redni letni tehnični nadzor teh hidrantov s strani
pogodbenega izvajalca v skladu z določili Zakona o varstvu pred požari, po katerih je dolžan lastnik
enkrat letno opraviti redni letni tehnični nadzor hidrantov in pridobiti ustrezno potrdilo o stanju hidrantov.
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Investicijsko vzdrževanje in izboljšave hidrantov v občini

7.000,00 €

Za oskrbo z vodo preko vodovodnih sistemov kjer so zgrajeni tudi hidranti za zagotavljanje požarne vode,
skrbita dva glavna izvajalca javne gospodarske službe – Komunala Radgona in Mariborski vodovod. Za
glavnino vodovodnega in javnega hidrantnega omrežja v občini skrbi Komunala Radgona d.o.o., katera je
zadolžena tudi za obnovo oziroma zamenjavo dotrajanih hidrantov po pogodbi o pregledu, vzdrževanju in
zamenjavi hidrantov, sklenjeni med Občino G.Radgona, Komunala Radgona in Gasilsko zvezo
G.Radgona.
Ker so nekateri obstoječi hidranti (predvsem podzemni) na območju občine še vedno v zelo slabem
stanju, je nadaljevati z zamenjavo le teh. Po programu zamenjave dotrajanih hidrantov, ki je bil
pripravljen za leto 2011 in se zaradi pomanjkanja sredstev le-ta prenaša v leto 2012, se izvede petih
dotrajanih hidrantov: Police Klobasa – Tišič, Lomanoše Vrbnjak, G.Radgona – zelenica pri Marjanci,
Negova – križišče Šeligo, Radvenci 24

070319 - Rekonstrukcija podstrešja in ostrešja gasilskega doma (GD
Zbigovci) z novim dostopom do podstrešja
144.000 €
Predvidena je rekonstrukcija stropa nad glavnim večnamenskim prostorom, izvedba novega ostrešja in
strehe z novim dostopom do prostorov pod novo streho. Vsi navedeni posegi bodo prispevali k
vzpodbujanju kulturnega, športnega in drugega ustvarjalnega potenciala med vaškim prebivalstvom,
predvsem pa k dvigu.kakovostnega medgeneracijskega druženja.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

5.500 €

08029001 - Prometna varnost

5.500 €

080201 - Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

5.500 €

S sredstvi se pokrivajo stroški tekmovanja Kaj veš o prometu, sofinancirata se programa Jumicar in
Kolesarčki na osnovnih šolah in v vrtcu, pokrivajo se stroški izvedbe Evropskega tedna mobilnosti in
stroški izvedbe raznih preventivnih dogodkov (predavanj, prireditev, akcij) ter nabavlja različen
preventivni material (rutice, kresničke, odsevni trakovi, brošure,..). Vse aktivnosti v okviru Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu so namenjene za izboljšanje varnosti v cestnem prometu,
predvsem otrok in mladine.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

65.700 €

10039001 - Povečanje zaposljivosti

65.700 €

100303 - Javna dela-JP Komunala Radgona

36.100 €

Pod to postavko so predvideni stroški plač, prevozov, regresa za malice in dopust ter materialni stroški za
izvedbo programov, katerih izvajalec je Komunala Radgona d.o.o.. V ta program je predvidena vključitev
11 udeležencev v dveh programih javni del. Vrednost obeh programa je računana od minimalne plače v
višini 748,10 EUR, regresa za malico v višini 3,73 EUR, regresa za dopust v višini 692,00 EUR, prevozni
stroški v višini cene avtobusnega prevoza in je razvidna iz spodnje tabele :
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urejanje in vzdrževanje
javnih površin

724,50

II

7

10

144,90 €

26,92 €

12.027,40 €

2.422,00 €

12.000,00

26.449,40 €

vzdrževanje občinskih cest

724,50

II

4

12

144,90 €

26,92 €

8.247,36 €

1.384,00 €

0,00

9.631,36 €

SKUPAJ

36.080,76 €

100304 - Javna dela - zavodi in društva

29.600 €

Na tej postavki so predvideni stroški za kritje 10% plače, izplačilo regresa za dopust ter razlika prispevka
za socialno varnost do minimalne plače za izvajalce, ki vključujejo v programe brezposelne osebe iz
območja občine Gornja Radgona. Minimalna plača, od katere so računani stroški, je upoštevana v višini
748,10 EUR. Programi, ki so predvideni za leto 2012, pa so razvidni iz spodnje tabele.

Naziv programa

pomoč pri izvajanju
nadzora in skrb za
urejenost športnih
objektov
pomoč pri izvajanju
dodatnih opravil na
področju športa
INVALID

Čas

Osnova
30
ur/teden

St.

Št.

izobr.

oseb

809,73

IV

1

11

STR. 20% +
RAZ.
V PRISP.
LETNO

STR.

MAT.

VSI STR.

20

Raz. do
min.
plače

REG.

STR.

SKUPAJ

161,95 €

8,97 €

1.880,08 €

346,00 €

0,00

2.226,08 €

% obč.

809,73

IV.

1

11

0,00 €

0,00 €

0,00 €

346,00 €

0,00

346,00 €

informiranje (cetl)

852,35

V

1

12

170,47 €

0,00 €

2.045,64 €

346,00 €

0,00

2.391,64 €

informiranje (poljanec)

852,35

V

1

12

170,47 €

0,00 €

2.045,64 €

346,00 €

0,00

2.391,64 €

informiranje invalid

852,35

V

1

12

0,00 €

0,00 €

0,00 €

346,00 €

0,00

346,00 €

pomoč otrokom oz.
mladostnikom in
študentom s posebnimi
potrebami invalid

1.278,52

VII

1

12

0,00 €

0,00 €

0,00 €

346,00 €

0,00

346,00 €

0,00

2.391,64 €

pomoč pri izvajanju
dodatni opravil na
področju športa (bezjak)

852,35

V

1

12

170,47 €

0,00 €

2.045,64 €

346,00 €

učna pomoč (sovec)
pomoč pri izvajanju
nadzora in skrb za
urejenost športnih
objektov
pomoč v primeru
elementarnih nesreč,
suše

1.065,44

VI

1

12

213,09 €

0,00 €

2.557,06 €

346,00 €

809,73

IV

1

12

161,95 €

8,97 €

2.050,99 €

692,00 €

0,00

2.742,99 €

809,73

IV

1

12

161,95 €

8,97 €

2.050,99 €

346,00 €

0,00

2.396,99 €

informiranje
pomoč pri org. raličnih
kult. Prireditev

809,73

IV

1

12

161,95 €

8,97 €

2.050,99 €

346,00 €

0,00

2.396,99 €

1.000,00 €

681,88

I

1

12

136,38 €

35,90 €

2.067,31 €

346,00 €

0,00

2.413,31 €

Drtužabništvo in
spremljanje

809,73

IV

1

0

161,95 €

8,97 €

0,00 €

0,00 €

0,00

0,00 €

Pomoč pri izvajanju
humanitarnih dejavnosti

809,73

IV.

1

12

161,95 €

8,97 €

2.050,99 €

346,00 €

0,00

2.396,99 €

pomoč in varstvo za
invalide

852,35

V

1

12

0,00 €

0,00 €

0,00 €

346,00 €

0,00

346,00 €

Pomoč pri izvajanju
nadzora in skrb za
urejenost šp. Objektov

724,50

II

1

12

144,90 €

26,92 €

2.061,84 €

346,00 €

0,00

2.407,84 €

pomoč društveni
dejavnosti na podeželju

724,50

II

1

12

144,90 €

26,92 €

2.061,84 €

346,00 €

0,00

2.407,84 €

24.969,01

5.882,00

0,00

29.547,96

600,00 €
SKUPAJ
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
110215 - LAS PRLEKIJA

182.065 €

41.525 €
9.525 €

Občina Gornja Radgona je soustanoviteljica lokalne akcijske skupine za območje Prlekije. Za izvedbeno
fazo Razvojnega programa podeželja za območje Prlekije, se v obdobju 2008-2013 pričakujejo sredstva iz
evropskih virov ob ustrezni zagotovitvi sredstev lokalne skupnosti, zasebne in civilne iniciative. S
planiranimi letnimi sredstvi Občine Gornja Radgona se zagotavlja finančni del, s tem bomo omogočili
nosilcem razvoja podeželja naše občine v obdobju 2008-2013 koriščenje evropskih sredstev iz naslova
ukrepov LEADER.
Izvajanje programa razvoja podeželja (PRP) in LEADER (4. os PRP 2007-2013) v Sloveniji v
programskem obdobju 2007-2013, so občine ustanovile lokalno partnerstvo, imenovano Lokalna akcijska
skupina( LAS), katera naloga je, da opredeli in izvede lokalno razvojno strategijo ter sprejme odločitve o
razporeditvi in upravljanju s finančnimi sredstvi. LAS izvaja strategijo aktivnosti na podlagi Konzorcijske
pogodbe o vključitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine Prlekija, z dne 4.6.2008.

110216 - Skupni programi kmetijstva- razpis

20.000 €

Sredstva v okviru tega podprograma se dodeljujejo upravičencem za vzpodbujanje na področju naložb za
posodabljanje kmetij v primerni pridelavi kmetijskih proizvodov in urejanje kmetijskih zemljišč na
podlagi javnega razpisa za delno kritje upravičenih stroškov za namene opredeljene v samem razpisu in v
skladu s sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Gornja Radgona za programsko obdobje 2007-2013 (Uradno glasilo občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih št. 22/07).
Za javni razpis se iz Pravilnika določajo ukrepi, nameni, cilji, pogoji in upravičenci do denarne pomoči
ter postopek dodeljevanja denarne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornja
Radgona na osnovi pravil iz Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15.12. 2006 o uporabi členov 87
in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo
kmetijskih proizvodov in o spremembi uredbe (ES) št. 70/2001 (Ur. l. RS št. 358 z dne 16. 12. 2006 str.
3-21) - (v nadaljevanju Uredba za skupinske izjeme), za področje primarne pridelave v kmetijstvu.
Priloga 1 Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001, o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str.
33, z vsemi spremembami), Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15.12. 2006 o uporabi členov 87
in 88 Pogodbe ES pri pomoči de minimis (Ur. l. RS št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5-10) - za področje
predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter drugih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, kot so turizem in
obrt. Na osnovi občinskega Pravilnika, v postopku delitve denarne pomoči, je predviden razpis in
razdeljevanje sredstev na predlog komisije, ki jo imenuje župan. V proračunu se predvidi znesek za
kmetijstvo, razdelitev sredstev po posameznih ukrepih za razpis predlaga Odbor za kmetijstvo in turizem.
Načrtovani letni izdatki po Shemi ali skupni znesek individualne pomoči so do leta 2013 predvidene v
Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini.

110217 - Drugi programi v kmetijstvu

6.000 €

Sredstva so namenjena programom s področja kmetijstva, za izvedbo projektov s področja izobraževanja
in usposabljanja kmetov, za organizacijo razstav, tečajev in prikazov, strokovnih srečanj in podobno.
Na podlagi pogodbe o združevanju sredstev lokalnih skupnosti z Letalskim centrom Maribor, se vsako
leto pristopi k izvedbi obrambe pred točo z letali, s katero se posledice naravnih nesreč zmanjšajo na
minimum.
Ureditev posameznih območij, ki so opredeljene na seznam naravnih vrednot in njihovi razvrstitvi na
vrednote državnega in lokalnega pomena oziroma na naravno vrednoto državnega pomena (Tothov mlin,
izjemna drevesa ipd).
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Razne aktivnosti in prireditve, namenjene promociji kmetijstva v Občini (kmečke tržnice sofinanciranje
konjskih dirk, prispevek k partnerstvu za izvedbo projektov društev s področja kmetijstva, (čebelarstvo,
promocija vin – vinska kraljica). Tekom leta se dodatno pojavijo različni novi programi ali projekti.

110219 Strokovno izobraževanje in sofinanciranje kmetijskih društev

6.000€

Iz postavke se financira »Razpis društev za izvedene programe v kmetijstvu« (kot vsaka druga društva na
svojem področju). Na območju občine je evidentiranih enajst društev s področja kmetijstva.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

10.540 €

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

10.540 €

110330 - Varovanje živali - veterinarske storitve

9.640 €

Zakon o zaščiti živali (UPB1, Ur. l. RS št. 20/2004) v 27. členu navaja, da:
- se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču,
- je zagotovitev zavetišča lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora
biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču,
- je lahko imetnik zavetišča občina oz. vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje.
Ker zavetišča za živali v naši občini ni, se sredstva za oskrbo zapuščenih živali namenjajo pooblaščenim
organizacijam, ki izvajajo dela povezana z oskrbo in zavetiščem živali. Z zavetiščem za živali Mala hiša
iz Tešanovec. Občina Gornja Radgona vsako leto z Aneksom podaljša Pogodbo o sofinanciranju. Občina
ima za primere najdene živali v zavetišču najeta dva boksa, za katera plačuje mesečno najemnino. Za
vsako prijavljeno najdeno žival na območju občine pa mora plačati vse stroške, ki zajemajo odlov živali,
kilometrino dveh veterinarjev, oskrbo živali do predaje najdenemu lastniku ali do evtanazije. V postavko
so zajeti tudi stroški za donacijo Društvu za zaščito živali, ki ne malokrat poskrbi za oskrbo zapuščenih in
najdenih mačk v Občini.

110332 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

900 €

Občine letno od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejmejo del koncesijske dajatve za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki jim pripada po 29. členu Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov).
Sredstva občina mora koristiti kot namenske prejemke in izdatke za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj
v naravne vire. Po ZDLov ima Občina to namensko rabo opredeljeno z Odlokom in preko javnega razpisa
postopke tudi izvaja.

11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
130204 – gozdna cesta 133394 Ivanjšica- Gomzi

130.000 €
70.000 €

Cesta poteka delu naselja Sp. Ivanjci ob meji z Občino Sveti Jurij ob Ščavnici. Cesta je ravninska, ki pa je
predvsem v poletnih mesecih večkrat poškodovana zaradi nanosa blata in vode iz sosednjih kmetijskih
zemljišč. Z modernizacijo bi se večina težav odpravila. Izvesti bo potrebno ustrezno odvodnjavanje z
jarki, kanaletami, muldami in propusti.
Možnost sofinanciranja (cca 3 hiše).

130278- gozdna cesta 133370 Podgrad- Robinšek

60.000 €

Povezovalna gozdna ceste med Podgradom in Hercegovščakom.
Celotna cesta poteka v vzponu, kar predstavlja veliko oviro pri prevoznosti ceste predvsem v zimskem
času in ob večjih nalivih v poletnih mesecih. Z modernizacijo bi se večina težav odpravila. Izvesti bo
potrebno ustrezno odvodnjavanje z jarki, kanaletami, muldami in propusti.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

2.902.534 €

617.510 €

130205 - Tekoče vzdrževanje javnih poti (javna snaga)- zimska služba 37.000 €
Izvajanje javne snage mesta Gornja Radgona je s 01.07.2006 prevzela Komunala Radgona d.o.o. Zimska
služba v tem delu zajema predvsem pluženje javnih površin in mestnih ulic kot tudi posipavanje in ostala
nujno potrebna dela.

130206 - Tekoče vzdrževanje mestnih ulic v Gornji Radgoni

20.000 €

Mestne ulice v Gornji Radgoni vzdržuje Komunala Radgona d.o.o. v skladu s pogodbo za izvajanje
gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja in zimske službe na občinskih cestah.
Vzdrževanje zajema krpanje udarnih jam, manjša popravila na kanalih in robnikih, košnjo bankin,
postavitev vertikalne prometne signalizacije in barvanje horizontalne prometne signalizacije.

130207 - Tekoče vzdrževanje LC, JP in prometne signalizacije- letno
vzdrževanje
202.000 €
V občini Gornja Radgona je kategoriziranih 210.241 m cest.
Občinske ceste vzdržuje KOMUNALA Radgona d.o.o. v skladu s pogodbo za izvajanje gospodarske
javne službe rednega letnega vzdrževanja in zimske službe na občinskih cestah v Občini Gornja Radgona.
Vzdrževanje zajema grediranje makadamskih cest, po potrebi navoz gramoza, izkop jarkov, odrez bankin,
košnja trave ob cestah, krpanje udarnih jam, sanacijo manjših posedkov, popravilo propustov, izvedbo
betonskih kanalet,…
Letni plan vzdrževanja občinskih cest pripravlja KOMUNALA Radgona d.o.o., v sodelovanju z občinsko
upravo.

130208 - Tekoče vzdrževanje gozdnih cest

15.500 €

V občini Gornja Radgona je približno 60 km gozdnih cest. Dela, ki se opravljajo na gozdnih cestah so
gramoziranje, grediranje, košnja, popravilo propustov,…
Gozdne ceste v Občini Gornja Radgona vzdržuje Zavod za gozdove, Območna enota Murska Sobota, KE
Radenci.

130210 - Tekoče vzdrževanje LC, JP in prometne signalizacije- zimska služba
150.000 €

Stroški zimske službe pomenijo stroške postavljanja snežnih kolov in prometne signalizacije, dežurstvo
in pregled cest v zimskem času, pluženje ter posipavanje cest, odstranitev podrtih dreves,…

1302122- tekoče vzdrževanje javnih poti (javna snaga)

193.010 €

Javna snaga zajema predvsem čiščenje in košnjo javnih površin, obrezovanje dreves, zasajevanje in
zalivanje cvetličnih korit ipd.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
130209 - Investicijsko vzdrževanje občinskih cest

689.589 €
30.000 €

V sklopu investicijskega vzdrževanja občinskih cest se bodo v letu 2012 opravljala samo najnujnejše
potrebna vzdrževalna dela.
Stran 18 od 57

1302121 - Rekonstrukcija Panonska ulica + rondo

90.000 €

Leta 2011 se zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v državnem proračunu, ni izvedlo
nadaljevanje rekonstrukcije Panonske ulice. Predvidevamo, da bo do tega prišlo v letu 2012

130266 - Modernizacija ceste JP704721 Trotkova-Negovski vrh-Štrajngrova
75.000 €

Cesta poteka v naselju Negovski vrh, meji na sosednjo občino Benedikt in je dolga 850 m. Ker Občina
Benedikt v Načrtu razvojnih programov v letu 2012 nima predvidene modernizacije omenjene ceste, bo
občina Gornja Radgona pristopila k modernizaciji ceste v dolžini cca 550 m, preostali del pa bo občina
Benedikt modernizirala v letu 2013.
Cesta poteka v hribovitem delu naselja Negovski vrh, kar predstavlja slabo prevoznost predvsem v
zimskem času in ob večjih nalivih v poletnih mesecih. Z modernizacijo bi se večina težav odpravila.
Izvesti bo potrebno ustrezno odvodnjavanje z jarki, kanaletami, muldami in propusti.

130277- modernizacija JP 605311 Črešnjevci- Police (garaže)

85.000

Cesta poteka v delu naselja Police in Črešnjevci.Celotna ceste poteka v vzponu, kar predstavlja slabo
prevoznost predvsem v zimskem času in ob večjih nalivih v poletnih mesecih. Z modernizacijo bi se
večina težav odpravila. Izvesti bo potrebno ustrezno odvodnjavanje z jarki, kanaletami, muldami in
propusti.
Dolžina ceste je 600 m.
Možnost sofinanciranja (cca 5 hiš).

130296 – modernizacija LC 203361 Brengova-Osek-Ločki vrh-Negova (plaz)
100.000 €

Še edina lokalna cesta v občini Gornja Radgona, ki ni asfaltirana.
Cesta poteka v naselju Negova in meji na sosednjo občino Benedikt. Cesta je povezovalna in povezuje
kraje Brengova, Osek, Ločki Vrh z Negovo.
Cesta delno poteka v hribovitem delu naselja Negove, na cesti je tudi manjši zemeljski plaz, ki cesto
odnaša. Zato je smiselno, da se ob modernizaciji ceste sanira tudi zemeljski plaz. Cesto uporablja tudi
šolski avtobus z aprevoz šolarjev v šolo. Cesta predstavlja slabo prevoznost predvsem v zimskem času in
ob večjih nalivih v poletnih mesecih. Z modernizacijo bi se večina težav odpravila. Izvesti bo potrebno
ustrezno odvodnjavanje z jarki, muldami in propusti.
Dolžina ceste je 450 m.

130297 - JP 606542 Vodovodna ulica (Holc)

22.000 €

Cesta poteka v mestu Gornja Radgona. Ena izmed redkih mestnih ulic, ki še ni asfaltirana.
Cesta poteka do domačije Holc. Z modernizacijo se izvede asfaltiranje, uredi se tudi pešpot, predvsem pa
se reši problem odvodnjavanja.
Dolžina ceste je 50 m.
Možnost sofinanciranja (cca 2 hiši).

130299 - LC 104 041 Sp.Ščavnica (stara šola)- cesta + pločnik + JR

287.589 €

Načrtovana je razširitev lokalne ceste iz 4,0 m na 4,5 m, preplastitev obstoječega asfalta, izgradnja
pločnika za pešce ob lokalni cesti 104 041 Sp.Ščavnica (stara šola) v izmeri 600 m, ureditev travnate
mulde med bankino in pločnikom ter ureditev javne razsvetljave s kovinskimi kandelabri v dolžini trase
700 m.
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13029004 - Cestna razsvetljava

236.000 €

130250 - Javna razsvetljava

236.000 €

Stroški javne razsvetljave zajemajo stroške porabljene električne energije in stroške tekočega vzdrževanja
podjetja EP-elektro in gradbene storitve d.o.o.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
130690 - Širokopasovno omrežje

1.359.435 €
1.359.435 €

Projekt »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v KS Negova, KS
Spodnji Ivanjci in KS Spodnja Ščavnica« je projekt Občine Gornja Radgona, ki se bo izvajal na območjih
treh krajevnih skupnosti, kjer so problemi z dostopnostjo do širokopasovnih storitev največji in sicer
krajevne skupnosti Negova, Spodnji Ivanjci in Spodnja Ščavnica.
Sredstva za izvedbo projekta je Občina Gornja Radgona pridobila iz sredstev Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), v okviru 3. razvojne osi, ukrep 321 Osnovne storitve za
gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo.
Cilj ukrepa 321 je s podporo naložbam v širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij omogočiti
enake možnosti dostopa do informacij in storitev, ki jih ponuja to omrežje podeželskim prebivalcem in
gospodarskim subjektom. To je zlasti pomembno na območjih, kjer so t.i. bele lise, katere predstavljajo
območja, kjer širokopasovno omrežje ni omogočeno, oziroma območja, kjer novi interesenti nimajo
možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo posamezni
širokopasovni priključki in območja, za katera je na dan objave javnega razpisa s strani operaterjev
izkazan neobstoj komercialnega interesa.
Z vzpostavitvijo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v KS Negova, KS Spodnji
Ivanjci in KS Spodnja Ščavnica, se bodo v občini Gornja Radgona odprle nove možnosti za inovacijo in
kreativnost na podeželju, prebivalcem pa kakovostnejše življenje.

14 - GOSPODARSTVO

850.902 €

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
140291 - sofinanciranje razvoja malega gospodarstva

20.000 €
20.000 €

Na osnovi Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih
ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči, ima Občina v svojem Pravilniku navedeno
financiranje določenih ukrepov za pomoč malemu gospodarstvu v obdobju od 2007 - 2013. Upravljanje
posamezne sheme pomoči obsega pripravo pravne podlage, priglasitev pomoči Komisiji za nadzor nad
državnimi pomočmi v skladu z 9. členom Zakona o razvoju malega gospodarstva (U.l. RS št.
18/91,13/93, 66/93, 22/00) ter nadzor nad dodeljevanjem pomoči na podlagi potrjene sheme in z Uredbo
EU ter Pravilnikom o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 33/07).
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14039001 - Promocija občine

12.800 €

140303 - Promocija občine na Kmetijsko živilskem sejmu

2.800 €

Pomurski sejem v Gornji Radgoni s svojo poslovno naravnanostjo sejmov in ocenjevanj, združuje
ponudbo in povpraševanje širšega evropskega prostora. Mednarodne sejemske prireditve v Gornji
Radgoni so usmerjene na tista gospodarska področja, pri katerih so sejmi nepogrešljiv del vzpostavljanja
in ohranjanja partnerstev. Ocenjevanja izdelkov na Pomurskem sejmu potekajo po mednarodnih kriterijih,
institucija Vinska kraljica Slovenije širi vinsko kulturo in promovira tradicijo in kakovost slovenskega
vina in podobno. Pomurski sejem je organizator tudi skupnih nacionalnih, regionalnih ali branžnih
predstavitev na sejmih v tujini.
Organizacijo in vse prireditve ter aktivnosti na sejmu AGRA, po predhodno dogovorjenem programu za
občino Gornja Radgona, izvede javni zavod KULTPROTUR.

140321 - Lisjakova struga

10.000 €

Občinski projekti v Lisjakovi strugi so se pričeli s postavitvijo in otvoritvijo učnih tabel ter z
vzpostavitvijo učne poti za učence osnovnih šol iz vsega Pomurja. V letu 2011 se je preko projekta 3Parki
vzpostavila še večja povezava z mestnim parkom in Lisjakovo strugo (gozdnim parkom), ki je s tem
pridobila na veličini in samem pomenu.
Vsakoletna prireditev »Praznik zemlje« v Lisjakovi strugi je postala tradicionalni praznik za Občino.
Prireditev pridobiva na medijski odmevnosti, prav tako pa celotno naravno področje ob reki Muri z vsako
letno novo pridobitvijo ter z dodatno vsebino (učne table, privez za čolne, učni čebelnjak, Lisjakov izvir).
V programu del v prihodnjih letih je nadgradnja Lisjakove struge in sicer označitev avtohtonih rastlinskih
in drevesnih vrst z lično izdelanimi lesenimi tablami, načrt ureditve atraktivne izobraževalne in
sprostitvene točke v Lisjakovi strugi, ureditev stare hiše ob vhodu v Lisjakovo strugo z določenim
namenom in vsebino (po projektu), ureditev struge potoka Hercegovščak, ureditev okolice mlak
(vzpostavilo se je več mlak), postavitev več klopi za počitek, košev za smeti, postavitev rekreacijskih točk
in podobno.
Na osnovi programa razvoja podeželja RS za obdobje 207-2013, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano razpisuje javni razpis za ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja (nepremična kulturna
dediščina, muzeji na prostem, ekomuzeji prostori za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine
ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in kulturno dediščino določenega
območja). Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev in sicer stopnja pomoči znaša do
85% upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75%,
delež RS pa 25%.
V proračun je zajet znesek za pripravo projekta v Lisjakovi strugi, t.j. nadgradnja in obnova že obstoječe
hiše z mlinom, ob kateri je nekoč že stal mlin. Zaradi možnosti na prijavo na omenjeni razpis, je Občina v
letu 2011 dopolnila Odlok o priključitvi delov določenih naselij k naselju Gornja Radgona.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
140305 - Projekt "SKUPAJ"

818.102 €
638.550 €

Občina Gornja Radgona je vodilni partner v projektu z akronimom »SKUPAJ«, ki je bil uspešno
prijavljen na 2. javni razpis Operativnega programa Slovenija- Avstrija 2007-2013.
Projektna partnerja sta še občina Bad Radkersburg in javni zavod PORA, razvojna agencija Gornja
Radgona.
Omenjeni projekt je nadaljevanje projekta, ki je bil sofinanciran iz sredstev Interreg III A »Ukrepi v
dolini spodnje Mure«, in je obsegal bilateralni urbanistični natečaj v mestih Gornja Radgona in Bad
Radkersburg. Projekt je bil uspešno zaključen, saj smo počrpali pridobljena sredstva.
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Projekt »SKUPAJ« predstavlja nadgradnjo bilateralnega natečaja, saj se bodo arhitekturne ideje
zmagovalnih ekip, prispele na natečaj, skozi ta projekt začele udejanjati.
Projekt »SKUPAJ« je sestavljen iz treh vsebinskih sklopov, v katerih je udeležena Občina Gornja
Radgona z naslednjimi aktivnostmi: - upravljanje projekta ter informiranje in obveščanje javnosti; izvedbeni projekti; - idejne zasnove.
Cilji projekta »SKUPAJ« so :
ustvarjanje vidnega dokaza o premagovanju meje z oblikovanjem odprtih javnih površin na obeh straneh
nekdanjih mejnih prehodov, s ciljem krepiti kulturno identiteto tega specifičnega zgodovinskega območja,
vzpostavljanje mreže odprtih in rekreacijskih površin vzdolž in na obeh straneh reke Mure,
oblikovanje uporabnega in priročnega spoznavnega prostora meščank in meščanov obeh mest kot
spodbuda za spoznavanje in komunikacijo v okviru odprtih površin,
zbliževanje mest Gornja Radgona in Bad Radkersburg ter reke Mure z oblikovanjem dostopnih točk do
obrežja in promenade v smislu boljše dostopnosti in revitalizacije obmejnih območij vzdolž Mure v
Gornji Radgoni in Bad Radkersburgu,
spodbujanje zavesti o življenju ob reki,
izboljšanje kakovosti čezmejnega sodelovanja s pomočjo krepitve skupne lokacije mest,
pisna opredelitev v prihodnosti načrtovanih oblikovalskih posegov na obrežjih Mure in razvoja
primestnih rekreacijskih površin v Gornji Radgoni in Bad Radkersburgu, v obliki medsebojno usklajenih
idejnih zasnov.

140308 - Turistična in druga prometna signalizacija

10.000 €

Občina Gornja Radgona si je, na podlagi ureditve turistične in druge obvestilne signalizacije, že pridobila
elaborat (Advertis d.o.o.), potrjen s strani Direkcija RS za ceste. Zaradi drage investicije, se je k projektu
pristopilo postopno. Projekt se bo v naslednjih letih nadaljeval, glede na višino proračunskih sredstev. V
letu 2012 se bodo postavljale tabel še v mestu Gornja Radgona ter v Črešnjevcih, Spodnja Ščavnica, v
Spodnjih Ivanjcih in Negova.
Zaradi določenih sprememb in zahtev posameznih pravnih oseb, se mora pristopiti k spremembi in
dopolnitvi Elaborata. Prav tako se predlaga, zaradi dviga cen materiala in storitev, višji znesek na
postavki, sicer izvajalec letno postavi le manjše število tabel oziroma turističnih označb.

140309 - Drugi projekti

3.000 €

V primeru občinskega razpisa in pri manjših drugih razpisih, kjer Občina nastopa kot partner (npr. projekt
»V živi sliki in besedi po 11. občinah«, projekt »Skupna ekološka blagovna znamka območja LAS
Prlekija«, projekt »Mura-Drava bike« ter še podobni manjši projekti (npr. projekt Moja Mura), je
potrebno občinsko sofinanciranje ter pomoč pri izvedbi. V načrtu je pristop k projektu LEADER za
začetne strokovne priprave pristopa k ureditvi Negovskega jezera (renaturacija Negovskega jezera) ter
prijava manjših projektov društev (Majolkina kolesarska pot od Gornje Radgone do Trojice, Martinov
pohod po radgonskih goricah - projekt štirih društev, projekt TD Negova-Sp. Ivanjci z naslovom
Negovska gospoščina). Iz tega naslova so se do sedaj financirala izvedena nujna in prepotrebna dela, ki so
turistične narave.

140314 - Sofinanciranje programov v turizmu

6.000 €

V postavki je zajetih več programov in projektov, ki se izvajajo tekom leta:
Celotna izvedba in promocija treh tradicionalnih sejmov v Gornji Radgoni in Negovi (Petrov sejem,
Leopoldov sejem, sejem v Negovi). Sredstva so namenjena za stroške organizacije sejmov (pogodba o
varovanju prireditve, ureditve zapore ceste, objave o zapori ceste na radiu in TV, čiščenje prireditvenega
prostora in odvoz odpadkov, reklama, mediji idr), sofinanciranje raznih programov, ki se dogajajo v
Občini ali v regiji tekom leta (razna tekmovanja, razstave, predstavitev projektov, delavnice, izdaja
manjšega promocijskega materiala, izdelava razglednic ali manjših brošur izven projektov, projekt vinske
kraljice, projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki se izvaja preko Turistične zveze Slovenije, nabava
in vzdrževanje stojnic za tržnico, promocija kmečkih tržnic ter za aktivnosti, ki so utemeljene kot
nepredvidene.
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140316 - Sofinanciranje programov turističnih društev

8.000 €

Turistična društva so tako v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) kot tudi v
predlaganem Razvojnem načrtu in usmeritvah turizma 2007 – 2011, pomemben turistični akter in partner
pri razvoju turizma na lokalnem nivoju. Eden od virov financiranja turističnih društev pa je tudi občinski
proračun.
S Pravilnikom o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona (Uradno
glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 44/08), se določajo pogoji, postopki in merila
za vrednotenje in sofinanciranje dejavnosti društev in zveze, ki delujejo na področju pospeševanja razvoja
turizma na območju Občine Gornja Radgona. Do sredstev za sofinanciranje dejavnosti so, po Pravilniku,
upravičena društva in turistična zveza, ki imajo v svojem ustanovitvenem aktu določeno turistično
dejavnost.
V občini Gornja Radgona delujejo tri turistična društva (TD Gornja Radgona, TD Negova- Spodnji
Ivanjci, TD Majolka) in zveza društev Moja Mura.

140317 - Pomurska turistična zveza- sofinanciranje

800 €

Občina Gornja Radgona je vsakoletna sofinancerka programa dejavnosti PTZ. Na osnovi skupnih
aktivnosti, usklajevanj ter povezav je sklenjena pogodba o sofinanciranju programa. Preko pomurske
turistične zveze se izvajajo skupne aktivnosti (projekti, prireditve, razstave, podelitve priznanj, plaket idr.)
in promocije turizma v Pomurju.

140318 - RRA Mura

4.000 €

Občina Gornja Radgona je družbenik RRA Mure d.o.o., s katero si skupaj prizadevata za skladnejši
razvoj Pomurja in izvajanje programa dela s strani občine Gornja Radgona ter vseh občin družbenic.
Predmet sofinanciranja zajema izvajanje in spremljanje izvedbenega dela regionalnega razvojnega
programa za statistično regijo Pomurje, izvajanje finančnih spodbud in aktivnosti garancijske sheme za
Pomurje, promocija podjetništva in razvoja mikro, majhnih in srednje velikih podjetij, možnosti
vključevanja sofinancerja v razvojne aktivnosti Pomurja, v planiranje prostorskega razvoja Pomurja, v
aktivnosti na področju razvoja podeželja, na področju razvoja človeških virov, v projekte sofinancirane iz
evropskih skladov in programov EU in podobno.
Višina sofinanciranja RRA Mura d.o.o. je 2.462,60 eur.
V postavki je zajet dodani znesek za izvajanje projekta Murska kolesarska pot. V tem primeru je RRA
Mura d.o.o. nosilec projekta, ki pa ni sofinanciran iz EU sredstev. Višina dodanega zneska v letu 2011 in
2012 s strani Občine Gornja Radgona je 1.500,00 eur.

140319-PORA, razvojna agencija Gornja Radgona

137.752 €

Na predlog posredovanega programa dela zavoda za tekoče leto in finančnega načrta, se naredi vsakoletna
usklajena pogodba o medsebojno dogovorjenem programu dela zavoda z občino kot ustanoviteljico. Javni
zavod PORA Gornja Radgona pokriva razvoj petih temeljnih področij in sicer: gospodarstvo, človek in
socialno okolje (človeški viri), razvoj kmetijstva in podeželja, turizem ter okolje in infrastrukturo.
Program dela vsebinsko pokriva vsa področja, ki so zajeta v Razvojnem programu Občine Gornja
Radgona za obdobje 2009–2013 ter v Načrtu razvojnih programov Občine Gornja Radgona za obdobje
2010 –2013.

140322- ureditev prostorov arhiva za Carinsko izpostavo Murska Sobota
10.000 €

V zamenjavo za pridobljena zemljišča je potrebno urediti prostore arhiva za carinsko izpostavo Murska
Sobota in sicer vzpostavitev ogrevanja, vodovodne in elektro inštalacije, postavitev zaščitne ograje in
ureditev dostopa do prostorov arhiva.
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
150201 - Sanacija odlagališča Hrastje Mota

2.853.982 €

185.903 €
10.000 €

Osnovni akt ki ureja področja odlagališč je Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih.
Same aktivnosti med Občino Gornja Radgona in podjetjem Saubermacher Slovenija d.o.o. potekajo na
podlagi Dogovora o izvajanju aktivnosti na odlagališču nenevarnih odpadkov Hrastje Mota.
Gre za aktivnosti ki jih je potrebno izvesti predhodno pred zaprtjem odlagališča v Hrastje Moti, da se
zadosti obratovalnemu monitoringu, na odlagališču, kjer so se do 15.9.2003 odlagali komunalni odpadki
iz gospodinjstev ter njim podobni odpadki iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti v občinah Gornja
Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici.
V navedenem projektu je Občina Gornja Radgona udeležena na podlagi delitvene bilance v deležu 36,90
% ki ga kot takega sofinancira za opravljene storitve.

150202 - Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci

79.903 €

Področje obvezne gospodarske javne službe odlaganja preostankov predelave, obdelavo mešanih
komunalnih odpadkov ali odstranjevanje komunalnih odpadkov ureja Odlok o ustanovitvi javnega
podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., ki je bil sprejet v letu 2008, v letu 2010 pa
noveliran.
Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. opravlja obvezno gospodarsko javno službo odlaganja,
obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odstranjevanje le teh v 19 občinah, tudi v Občini Gornja
Radgona, kjer v celotni strukturi predstavlja delež za Gornjo Radgono 7,738 %
V letih 2012-2014 se bo v okviru navedenega projekta pristopilo k izvedbi II. faze projekta. Na podlagi
finančnega plana in finančnih sporazumov v skladu z Aneksom 5 k Medobčinski pogodbi za
sofinanciranje CERO Puconci ter odločbe št.KS OP ROPI/5/1/Puconci-2.faza/0 ki jo je izdal SVLR.

150205 - Zbiranje in ravnanje z odpadki- prevzem odpadne plastike
Saubermacher Slovenija

31.000 €

Na osnovi aneksa št. 5 h Koncesijski pogodbi za izvajanje gospodarske javne službe ravnanje s
komunalnimi odpadki nam podjetje Saubermacher Slovenija mesečno zaračunava prevzem odpadne
plastike pri gospodinjstvih. Potrebno je zagotoviti tudi sredstva za razdelitev vrečk za vsa gospodinjstva v
občini.

150206 - Subvencioniranje cene storitev obdelave in odlaganja preostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov- CERO Puconci 45.000 €
Delež subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov v letu 2011 je znašal 45 %. V skladu s 5. členom Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št.
63/09) lahko lokalne skupnosti subvencionirajo ceno storitev javne službe v tistem delu, ki se nanaša na
ceno uporabe javne infrastrukture za gospodinjstva oziroma za tiste uporabnike, ki ne opravljajo
pridobitne dejavnosti, v skladu z 28. členom citiranega pravilnika pa je potrebno obseg subvencioniranja
postopno zniževati (najmanj 5 % letno). V letu 2012 lahko tako znaša subvencija največ 40 %.

150216 - Očistimo Slovenijo 2012

20.000 €

23. in 24. marca 2012 bo v okviru največje okoljske akcije v zgodovini človeštva, akcije World Cleanup
2012, potekala velika prostovoljna akcija Očistimo Slovenijo 2012. Občina bo v okviru akcije krila
strošek odlaganja odpadkov, nabave rokavic, vreč ter hrane in pijače za udeležence.
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15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
150203 - Čistilna naprava Gornja Radgona

2.668.079 €
2.613.579 €

V skladu z izdelanim investicijskim programom Razvojnega centra inženiringi Celje iz septembra 2011,
so v okviru navedene postavke predvideni stroški za izgradnjo čistilne naprave Gornja Radgona ki
zajema tudi izgradnjo platoja za čistilno napravo, prestavitev potoka Hercegovščak, izgradnjo mostu,
izgradnjo ceste, izgradnjo trafo postaje, izgradnjo infrastrukture za čistilno napravo ter nadzorni center za
kanalizacijo.

150207 – Izvedba merilnega jaška na izpustu iz podjetja Inglar

5.000 €

V letu 2012 je potrebno pristopiti k izvedbi merilnega jaška , ki bo služil kontroli odpadnih voda na
izpustu iz podjetja Inglar, d.o.o. Lokacija, kjer je možno izvajati kontrolo in analizo odpadnih voda
znotraj zemljišč, je trenutno v lasti podjetja INGLAR, d.o.o., kar zaradi izvajanja nenapovedanih kontrol
odpadnih voda, kot tudi zaradi same dostopnosti do odjemnega mesta, ki mora biti zmeraj dostopno (24
ur na dan) in sedaj ni, ni primerno.

150241 - Najem montažne čistilne naprave na Tratah

10.800 €

V okviru te postavke se podjetju SGP Pomgrad plačuje mesečna najemnina za čistilno napravo na Tratah.

150242 - Vzdrževanje čistilnih naprav

38.700 €

V okviru te postavke so predvideni stroški vzdrževanja čistilne naprave na Tratah v Gor. Radgoni in
čistilne naprave v Negovi in sicer za leto 2011 in 2012.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
160205 - Stroški geodetskih odmer in vknjižb cest

1.347.752 €

98.200 €
40.000 €

Potrebno bo nadaljevati z geodetskimi odmerami cest, ki se modernizirajo in tudi ostalih cest, ker se
stanje na terenu ne ujema z mapno kopijo.

160213 - Geodetske odmere, overitve pogodb, cenitev nepremičnin, ZK vložki,
geomehanske raziskave
58.200 €
Za potrebe vknjiževanja pogodb za izgradnjo manjkajočega javnega kanalizacijskega omrežja, javnega
vodovoda in gradnjo čistilne naprave v letu 2012 bo potrebno zagotoviti finančna sredstva za vknjižbo
okvirno 200 pogodb o ustanovitvi služnosti. Nadalje bo potrebno zagotoviti finančna sredstva za notarske
overitve pogodb o ustanovitvi služnosti z lastniki nepremičnin, po katerih bo potekala gradnja v letu
2012. Predvideva se sklenitev cca 150 takih pogodb v letu 2012, predvsem za potrebe gradnje in
pridobivanja gradbenega dovoljenja za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Gornja
Radgona, ki predstavlja drugo fazo izgradnje manjkajoče kanalizacije.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

152.982 €

160208 - Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska dokumentacija
152.982 €

V stroške prostorskega načrtovanja so zajeti :
- izdelava PGD projekta za objekt Ribiške družine Gor. Radgona v Lisjakovi strugi,
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- Izdelava občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona- OPN,
- Izdelava okoljskega poročila v postopku celovite presoje vplivov na okolje za OPN občine Gornja
Radgona
- Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti in razredov nevarnosti ter kart poplavne in erozijske
ogroženosti na območju OPN
- Sprememba in dopolnitev Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Gornja Radgona
- Priprava Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za železniško postajo
- Spremembe in dopolnitve ostalih prostorskih aktov, ki so podlaga za pridobitev gradbenih
dovoljenj
- izdelava projektne dokumentacije za ceste, uvrščene v Načrt razvojnih programov v leto 2012.

16039001 - Oskrba z vodo

737.698 €

160211 - Sofinanciranje vodooskrbe SV Slov.

19.631 €

Občina Gornja Radgona je na podlagi podpisane pogodbe vključena z ostalimi 13 občinami SV Slovenije
v pilotni program izvajanja ukrepov za zmanjšanje onesnaženja pitne vode s kemijskimi onesnaževali.
Delež občine v tem programu znaša 2,63 %, ki predstavlja tudi osnovo za obračunavanje nastalih stroškov
oz. storitev.

160306 – izgradnja vodovoda Police ter Plitvički Vrh- Spodnja Ščavnica
10.000 €

Že nekaj let se pojavljajo težave, motnje z oskrbo s pitno vodo prebivalcev dela Spodnje Ščavnice, na
lokaciji, kjer se nahaja osnovna šola. Problem je premajhen pritisk v ceveh ter premajhen premer cevi.
Glede na to, da se na mestu nekdanje osnovne šole gradi večstanovanjski objekt za 28 stanovalcev, se
bodo te razmere še poslabšale. Problem je rešljiv z izgradnjo javnega vodovodnega omrežja od
Plitvičkega Vrha do lokacije novega stanovanjskega objekta, v dolžini cca 700 m. Del stroškov je
pripravljen pokriti tudi investitor novega večstanovanjskega objekta, podjetje ARCONT IP, d.o.o.

160307- izgradnja vodovodnega omrežja Police

15.000 €

Že nekaj let prebivalci Polic opozarjajo na težave pri oskrbi s pitno vodo na relaciji od kapele mimo
Receka do domačije Škrobar. Trenutno imajo urejeno oskrbo z vodo iz zasebnih vodovodov, vendar se
bojijo, da je voda oporečna zaradi odlagališča odpadkov v bližini. Glede na to, da v bližini poteka trasa
javnega vodovodnega omrežja, bi bilo potrebno izvesti cca 420 m dodatnega vodovodnega omrežja
PEHD DN 50 oz. 63, da bi bila navedena problematika ustrezno narejena. O nujnosti izvedbe
manjkajočega dela vodovodnega omrežja je zavzela stališče tudi Krajevna skupnost Črešnjevci-Zbigovci.

160321 - Izgradnja vodovoda Kajuhova ulica

30.000 €

Na Kajuhovi ulici je potrebno zgraditi nov vodovod in sicer zaradi novih gradbenih parcel in novo
zgrajenih stanovanjskih hiš (obstoječi vodovod je premajhne kapacitete- ni dovolj velikega pritiska).
Vodovod se bo povezal z že obstoječim vodovodom na Polički cesti.

160398 - Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja
"Vodovodno omrežje- sistem C"
663.067 €
Občina Gornja Radgona je ena izmed pomurskih občin, ki je s svojimi 9 projekti za izgradnjo
vodovodnega omrežja vključena v skupen projekt »Vodooskrba Pomurja-sistem C«, ki zajema izgradnjo
in zaščito vodnih virov, transportnega vodnega omrežja, primarnega vodnega omrežja, sekundarnega
vodnega omrežja ter gradnjo spremljajočih objektov.
Projektna dokumentacija za predvideno izgradnjo je bila pridobljena v letu 2010, po informacijah vodilne
občine v projektu, Občine Ljutomer, pa se predvideva da bi se lahko z gradnjo predmetnega vodovoda
pričelo v prvi polovici leta 2012, kar je seveda odvisno od prejema odločbe o dodelitvi sredstev.
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Projekti izgradnje vodovodov v občini Gornja Radgona, ki so zajeti v skupnem projektu sistem C pa so:
primarni vodovod Gornja Radgona ki obsega cevovod Črešnjevska vas, Ptujska cesta-Stavešinci,
Stavešinci-Očeslavci ter Spodnji Ivanjci, sekundarne vodovode: Simoničev breg 1. faza, Simoničev breg
2. faza, prečrpališče Hercegovščak, vodovod Lokavci, vodovod Gornji Ivanjci, vodovod Mele, vodovod
Gornja Radgona, vodovod Lomanoše-Police, v skupni dolžini 25.867 metrov. Predmet skupnega projekta
je tudi izgradnja transportnega vodovoda, ki bo potekal po občini Gornja Radgona v dolžini 6.721 metrov
in ga financira država.

16039003 - Objekti za rekreacijo

23.750 €

160399 - Mestni park

23.750 €

Postavka zajema stroške vzdrževanja mestnega parka in sicer stroške dela, materialne stroške, stroške vzdrževanja
fontane ter strošek električne energije.

16039004 – Praznično urejanje naselij
160305 Vzdrževanje in zasaditev zelenih površin

5.000 €
5.000 €

Vzdrževanje in zasaditev zelenih površin pomeni vzpostavitev, zasaditev in urejanje cvetličnih korit in
cvetličnih gred, na kar sta opozorila tudi Odbor za kmetijstvo in turizem ter Turistična zveza Slovenije,
ko si je mesto ogledala v sklopu projekta »Moja dežela, lepa in gostojubna«.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti
160396 - Subvencije javnemu podjetju za vodo- Komunala Radgona

184.500 €
40.000 €

Na podlagi pogodbe o najemu infrastrukture in izvajanju GJS št.: 437/2009-P z dne 31.12.2009 plačuje
Občina Gornja Radgona podjetju Komunala Radgona, d.o.o. subvencijo, ki se izračunava po predpisani
metodologiji.

1603991- vzdrževanje in zavarovanje- vodovod in kanalizacija

144.500 €

Postavka zajema stroške zavarovanja vodovoda ter stroške, ki nastanejo zaradi defektov na vodovodu ter
kanalizaciji.

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

100.000 €

160540 – Vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in večstanovanjskih hiš
90.000 €

Postavka zajema :
- investicijsko in tekoče vzdrževanje stanovanj, ki se izvaja tekom celega leta v sodelovanju z upravniki
stanovanj in poslovnih prostorov (SKP d.o.o. in FISA d.o.o.)
- investicijsko in tekoče vzdrževanje večstanovanjskih hiš, ki se izvaja tekom celega leta v sodelovanju z
upravniki večstanovanjskih stavb (SKP d.o.o. in FISA d.o.o.)
- izvajanje nujnih interventnih posegov in ostalih manjših vzdrževalnih del v stanovanjih in poslovnih
prostorih, ki se izvaj po potrebi v sodelovanju z upravniki stanovanj, poslovnih prostorov in
večstanovanjskih stavb (SKP d.o.o. in FISA d.o.o.)

160542 – Izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini

10.000 €

Iz postavke se financirajo vsi posegi in vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah, ki so na
večstanovanjskih stavbah v solastnini vseh lastnikov stanovanj in poslovnih prostorov, se financirajo
glede na odgovarjajoče deleže v načrtih etažne lastnine in zemljiški knjigi (vse aktivnosti vodijo
upravniki večstanovanjskih stavb.)
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16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju
160590 – Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.

45.622 €
45.622 €

V skladu z 48. členom Stanovanjskega zakona mora imeti večstanovanjska stavba, ki ima več kot dva
etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, svojega upravnika. Upravnik je pooblaščenec etažnih
lastnikov, ki zastopa etažne lastnike v poslih, ki se nanašajo na upravljanje večstanovanjske stavbe.
Občina Gornja Radgona plačuje stroške upravljanja na podlagi pogodbe o opravljanju storitev upravljanja
večstanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Gornja Radgona.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO
17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

78.410 €

410 €

170204 – Sofinanciranje nabave vozila za patronažno službo ZD Gornja
Radgona
410 €
V Zdravstvenem domu Gornja Radgona se bo v letu 2012 z nabavo novega vozila za patronažno službo
nadomestilo vozilo staro več kot 10 let. Ker so stroški vzdrževanja vozil, ki so namenjeni patronažni
službi neprimerno visoki, je nakup novega vozila ekonomsko učinkovitejši. Za navedeno investicijo se je
Občina Gornja Radgona prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij na
primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Celotna vrednost investicije znaša 11.000,00 EUR. Investicijo
bodo sofinancirale občine ustanoviteljice, ZD G. Radgona in v primeru, da uspemo na razpisu, še
Ministrstvo za zdravje.
Kot izhodišče pri ugotovitvi deležev, ki jih lahko sofinancira MZ, so bili upoštevani koeficienti razvitosti
občin za leto 2009 in 2010, ki jih je določilo Ministrstvo za finance na podlagi Uredbe o metodologiji za
določitev razvitosti občin (Uradni list RS št. 61/09) in sicer znaša delež Občine Gornja Radgona 10% 409,99 EUR.

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo

67.000 €

170710 – Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe
67.000 €

Občina Gornja Radgona mora v skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju zavarovati brezposelne osebe, ki imajo na njenem območju stalno prebivališče
in niso zavarovane iz drugega naslova.

17079002 – Mrliško ogledna služba

11.000 €

170720 – Mrliško ogledna služba

11.000 €

V skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe mora Občina Gornja
Radgona za svoje občane kriti stroške pregledov in obdukcij ter prevoz na le-to.

Stran 28 od 57

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.528.929 €
18029001 – Nepremična kulturna dediščina
180206 – Zaključna faza obnove Špitala- sredstva občine

16.342 €
16.342 €

Postavka zajema stroške v zvezi s postavitvijo kipa Johannesa Aquile, izvedbo razsvetljave za vseh 9
kipov v Aleji velikih ter tekoče stroške za Špital (elektrika, voda, plin, vzdrževanje alarmne naprave in
signala)..

18029002 - Premična kulturna dediščina
180203 - Zaključna faza obnove Špitala

531.560 €
531.560 €

Projekt »Zaključna faza obnove kulturnega spomenika Špital Gornja Radgona« obravnava postavitev
stalne muzejske zbirke z ureditvijo neposredne okolice starega Špitala.
Projekt zajema ureditev okolice zgradbe in postavitev stalne muzejske zbirke »Radgonski mostovi« (3
sklopi) s spremljajočimi dejavnostmi (4 sklopi).
Dokončanje obeh je vezano na zagotovitev funkcionalnosti infrastrukture in pridobitev uporabnega
dovoljenja, kar je med drugim cilj te operacije.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
180304 - Obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona

439.175 €
294.428 €

Projekt »Obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona« zajema nakup dodatnih prostorov za razširitev
knjižnice, investicijsko vzdrževalna dela z dobavo in montažo dvigala ter nakup in postavitev notranje
knjižnične opreme.
Knjižnica predstavlja hram kulture, katerega dnevno obišče veliko število ljudi. Obravnavana knjižnica v
danih razmerah več ne bo mogla dolgo delovati- prostori so bistveno premajhni, dotrajana in neprimerna
je oprema, ni urejenega dostopa za invalide.
Po izvedbi načrtovanih del pa bo knjižnica spet dosegla predpisane standarde. Zaradi širitve zaposlenih in
omogočila se bo lažja izvedba kulturnih dogodkov v teh prostorih. Vzporedno z naštetim se pričakujejo
tudi posredni rezultati, kot so povečanje razvoja bralne in informacijske pismenosti, dvig zanimanja za
literarno ustvarjanje in literarne dogodke, pospešen razvoj kulturne dejavnosti in dvig izobrazbene
strukture.
Glede na dejstvo, da je Občina Gornja Radgona v imenu vseh štirih občin soustanoviteljic Ljudske
univerze Gornja Radgona uspela na javnem razpisu Ministrstva za kulturo, pridobiti sredstva za Obnovo
in širitev Knjižnice Gornja Radgona v višini 321.781,90 EUR v okviru katere so med drugim v letu 2011
že bili kupljeni prostori bivše prodajalne Mercator Tehnocenter, se bo v letu 2012 po pridobitvi
gradbenega dovoljenja, pristopilo k izvedbi del.

180305 - LU-knjižnica G.Radgona-sredstva za plače in druge izdatke

70.669 €

Občina Gornja Radgona sofinancira kritje stroškov delovanja v deležu 42,89 % od skupno dogovorjenih
osnov posredovanega finančnega načrta javnega zavoda Ljudska univerza. Stroški za dejavnost knjižnice
v okviru javnega zavoda na podlagi postavljenih sodil in ključev delitev stroškov znašajo 50,15%.
Sredstva se nakazujejo na podlagi izstavljenih zahtevkov zavoda do višine vrednosti proračunske
postavke.
Planirani stroški dejavnosti knjižnice za leto 2012 so razvidni iz spodnje tabele, medtem ko je
podrobnejša obrazložitev podatkov navedenih v tabeli podana pod samo tabelo:
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Odhodki za stroške dela

Usklajen plan 2012 Obveznost občine G. R.

plače

90.731,11 €

38.914,57 €

ZAOKROŽITEV

38.915,00 €

Postavka:

180305

Konto:
Odhodki za materialne
stroške

413302
Usklajen plan 2012 Obveznost občine G. R.

Poraba

Ostanek

električna energija

1.542,50 €

661,58 €

0,00 €

661,58 €

stroški ogrevanja

3.818,36 €

1.637,69 €

0,00 €

1.637,69 €

učila potr. Mat. pom. Mat.

7.659,85 €

3.285,31 €

0,00 €

3.285,31 €

107,51 €

46,11 €

0,00 €

46,11 €

3.051,22 €

1.308,67 €

0,00 €

1.308,67 €

komunalne storitve

270,78 €

116,14 €

0,00 €

116,14 €

NUSZ

227,04 €

97,38 €

0,00 €

97,38 €

zavarovanje objekta in opreme

929,42 €

398,63 €

0,00 €

398,63 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

voda
telekomunikacijske storitve

revizija
čistilni material

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

tekoče vzdrž. Prost.in opr.

3.142,78 €

1.347,94 €

0,00 €

1.347,94 €

stroški pisarniškega poslovanja

7.144,34 €

3.064,21 €

0,00 €

3.064,21 €

156,84 €

67,27 €

0,00 €

67,27 €

47,99 €

20,58 €

0,00 €

20,58 €

2.687,21 €

1.152,54 €

0,00 €

1.152,54 €

stroški plač.prometa
reprezentanca
str. Izvajanja prireditev
potni str. Med služb. Potjo
članarine kotizacije
pogodbeno, avt. Honorar
odpis

623,04 €

267,22 €

0,00 €

267,22 €

2.299,15 €

986,11 €

0,00 €

986,11 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SKUPAJ

33.708,03 €

14.457,37 €

0,00 €

14.457,37 €

ZAOKROŽITEV

14.457,37 €

14.458,00 €

0,00 €

0,00 €

Nabava knjižničnega gradiva
knjige

Usklajen plan 2012 Obveznost občine G. R.
40.325,80 €

17.295,74 €

ZAOKROŽITEV

17.296,00 €

SKUPAJ PRIZNANI STROŠKI - usklajeno med občinami
SKUPAJ OBČINA G. RADGONA

164.764,94 €

70.669,00 €

-

stroški dela znašajo 90.731,11 EUR, od tega je delež občine Gornja Radgona 38.915,00 EUR.
Sredstva se povečujejo zaradi zaposlitve enega delavca od 1.7.2012 dalje za opravljanje nalog
knjižničnega manipulanta.

-

materialni stroški so za 3% nižji (v letu 2011 smo zagotavljali še dodatna sredstva za revizijo, ki se
izvede vsaka tri leta) in znašajo 33.708,03 EUR, delež občine Gornja Radgona je 14.458,00 EUR.

-

Sredstva za knjižnično gradivo so predvidena v enaki višini kot v letu 2011. Občine
soustanoviteljice v letu 2012 zagotavljamo 40.325,80 EUR sredstev, s strani Ministrstva za kulturo
je predvideno sofinanciranje v višini 40.325,80 EUR. Predvidena je nabava 2850 naslovov
knjižnega gradiva, kar bi omogočilo nabavo 5094 knjig: 2037 leposlovnih knjig in od tega 606 knjig
mladinskih naslov ter 3057 strokovnih gradiv. Nabavljeno bo tudi 60 serijskih publikacij. Obrat
knjižnega gradiva je 2,9. Navedeni obseg je planiran na normative, ki določajo, da mora knjižnica
nabaviti 250 knjig na 1000 prebivalcev, pri čemer se prednostno nabavljajo knjige za potrebe
občanov in šele nato subvencionirane knjige s strani ministrstva za kulturo. Občina Gornja Radgona
na podlagi svojega 42,89 soustanoviteljskega deleža zagotavlja 17.296,00 EUR.
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180306 – obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona – vračilo sredstev
občinam
74.078,22 €
V letu 2011 so občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Radenci in Apače, zalagale zneske, ki bodo sofinancirani s
strani ministrstva za kulturo. Ko se bo izvedlo planirano nakazilo sredstev ministrstva za kulturo, bo
potrebno občinam založene vrednosti vrniti.

18039002 – Umetniški programi

217.307 €

180390 – Zavod za kulturo, turizem in promocijo

217.307 €

Na predlog posredovanega programa dela zavoda za tekoče leto in finančnega načrta, se naredi vsakoletna
usklajena pogodba o medsebojno dogovorjenem programu dela zavoda z občino kot ustanoviteljico. Javni
zavod KULTPROTUR pokriva področje kulture in turizma v občini, regiji in širše in s svojimi programi
in dejavnostjo sodeluje pri pripravi programov in projektov ter pri promociji občine.

Za leto 2012 Javni zavod KULTPROTUR planira 112.552,00 eur za plače in druge izdatke
zaposlenim ter 113.755,00 eur za materialne stroške samega zavoda, 5.400,00 eur za kino in
kulturni dom ter 47.100,00 eur za mladinski center.
Občina Gornja Radgona financira stroške plač (112.552,00 eur) in del materialnih stroškov
(104.755,00 eur).

18039003 - Ljubiteljska kultura

55.260 €

180330 - Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti

9.300 €

Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti;
V okviru proračunskih postavk znotraj programa se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje JSRS za
kulturne dejavnosti, ki za občino Gornja Radgona izvaja oziroma organizira določene kulturne projekte in
prireditve (likovne, glasbene, lutkovne, igralske idr.).

180331 - Sofinanciranje programov kulturnih društev

38.000 €

Postavka zajema sofinanciranje programov kulturnih društev za izvajalci kulturnih programov. Društva so
za svoje aktivnosti na osnovi javnega razpisa v skladu s pogoji in merili za vrednotenje programov
kulturnih društev in kulturnih projektov ki se financirajo ali sofinancirajo iz proračuna občine Gornja
Radgona ter v skladu s Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in
kulturnih projektov iz proračuna občine Gornja Radgona na podlagi javnega razpisa. V skladu s planom
je občina preko javnega razpisa sofinancirala 14 ljubiteljskih društev in na ta način spodbujala delovanje
zelo razvite ljubiteljske kulture. Zagotavlja tudi osnovne pogoje za delovanje območne izpostave Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti ter izvedbo njihovih aktivnosti.

180333 - Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

7.960 €

V okviru proračunskih postavk znotraj programa se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje JSRS za
kulturne dejavnosti, ki za občino Gornja Radgona izvaja oziroma organizira določene kulturne projekte in
prireditve (likovne, glasbene, lutkovne, igralske idr.).

18049001 - Programi veteranskih organizacij
180461 – Sofinanciranje programov veteranskih organizacij

4.220 €
4.220 €

Občina Gornja Radgona bo sklenila pogodbe o sofinanciranju z veteranskimi organizacijami, katerim bo
pomagala pri izvajanju njihovih programov.
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Osnova za izplačilo sredstev po sklenjeni pogodbi, bo posredovan zahtevek skupaj z računom in
dokazilom o plačilu, s čimer se bo s strani občine sproti preverjala namenska poraba dodeljenih sredstev.
Med veteranske organizacije spadajo Združenje slovenskih časnikov, Policijsko veteransko društvo
SEVER za Pomurje, Območno združenje zveze borcev NOB Gornja Radgona, Območno združenje
veteranov vojne za Slovenijo.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

11.680 €

180462 – Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin

11.680 €

Občina Gornja Radgona bo na sklenila pogodbe o sofinanciranju z drugimi posebnimi skupinami, katerim
bo pomagala pri izvajanju njihovih programov.
Osnova za izplačilo sredstev po sklenjeni pogodbi, bo posredovan zahtevek skupaj z računom in
dokazilom o plačilu, s čimer se bo s strani občine sproti preverjala namenska poraba dodeljenih sredstev.
Med druge posebne skupine spadajo Društvo prijateljev mladine Gornja Radgona, Zgodovinsko društvo
Gornja Radgona, Združenje slovenskih katoliških skavtov Gornja Radgona, Zveza za tehnično kulturo
Slovenije regijski center Murska Sobota, Ustanova dr.Šiftarja- fundacija, Svetovalni center za otroke,
mladostnike in starše, projekti za morebitna ostala društva.

18059001 - Programi športa

231.784 €

180562 - Sofinanciranje programov športnih društev

113.784 €

Občina Gornja Radgona bo tudi v letu 2012 na podlagi Javnega razpisa za izbor izvajalcev in
sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Občini Gornja Radgona
in v skladu s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona
delila sredstva med izvajalce športnih programov, ki izpolnjujejo pogoje določene v zgoraj navedenem
pravilniku. Za leto 2012 je za razdelitev predvidenih 113.784,00 EUR, predvidoma za naslednje
programe: športna vzgoja otrok, mladine in študentov, kakovostni šport, vrhunski šport – športni dodatek,
športna rekreacija, vzdrževanje športnih objektov in površin, posebni programi in razvojne in strokovne
naloge. V primerjavi z letom 2011 se sredstva zvišujejo zaradi dejstva, da je največje športno društvo
občini, ŠNK Radgona v letu 2011 zaradi manjše aktivnosti sosednjih nogometnih klubov in posledično
prihoda otrok v ŠNK, vzpostavila dodatno selekcijo mladih nogometašev. Z željo, da ŠNK zaradi
povečanja števila svojim mladih članov ne posega v sredstva namenjena ostalim društvom kakovostnega
športa, predvsem Shotokan karate kluba in RK Radgona, ki prav tako zelo kvalitetno delata s svojimi
mladimi člani predlagamo povečanje sredstev namenjenih javnemu razpisu za 3.000,00 EUR.

Z.št.

Nosilec

Naziv programa

PREDLOG
2012

1.

Občina G.
Radgona

Sofinanciranje programov
športnih društev - razpis

180563 - Upravljanje in vzdrževanje TŠC Trate

113.784,00 €

16.900 €

Občina Gornja Radgona bo tudi v letu 2012 v sodelovanju s ŠNK Radgona vzdrževala TŠC Trate, ki je
največji športni kompleks v občini. Gre za 7,6 ha veliko površino na kateri se izvaja, košnja, zračenje,
valjanje in gnojenje ter črtanje dveh igrišč za veliki nogomet, dveh igrišč za mali nogomet, vzdrževanje
igrišča z umetno travo, vzdrževanje igrišča za odbojko na mivki, igrišča za odbojko na umetni travi, 1000
m tekaške steze, igral za otroke, skate parka in košnja vseh ostalih površin, ki niso namenjena izključno
športu. Za predmetne namene v proračunu planiramo znesek razviden iz spodnje tabele.
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Z.št.
1.

Nosilec
Občina G.
Radgona

Naziv programa
Vzdrževanje TŠC Trate

SKUPAJ
PREDLOG
2012
16.900,00 €

180566 – Razpis fundacije za šport – obnova teniških oziroma nogometnega
igrišča na TŠC Trate
62.500 €
V letu 2011 je občina Gornja Radgona pri OŠ G. Radgona s pomočjo sredstev Fundacije za šport
izgradila manjši atletski center v okviru katerega je bila izgrajena 115 m tartanska steza za tek, tartansko
zaletišče z doskočiščem za troskok in skok v daljin ter metališčem za met krogle z varovalno ograjo okrog
celotnega atletskega centra..V letu 2012 želi Občina Gornja Radgona obnoviti glavno in pomožno
nogometno igrišče oziroma teniška igrišča na TŠC Trate v Gornji Radgoni. V okviru investicije bi se
namestil namakalni sistem na glavnem in pomožnem nogometnem igrišču oziroma namestil namakalni
sistem na vseh šestih teniških igriščih in izgradila razsvetljava ob treh teniških igriščih povsem na novo
ter obnovila razsvetljava ob treh teniških igriščih kjer reflektorji že stojijo. V primeru, da bo občina na
razpisu uspešna bo potrebno iz občinskega proračuna ob predpostavki, da bo sofinancersko razmerje 70%
: 30% in ob upoštevanju dejstva, da je projekt potrebno predfinancirati, zagotoviti sredstva razvidna iz
spodnje tabele:
Nosilec

1.

Občina G. Radgona

2.

PLANIRATI V PROR.

Naziv programa

Predračunska

Sredstva FŠO

Sredstva
Občine

vrednost

2012

2012

Obnova nogometnih,
teniških igrišč na TŠC
Trate

62.500,00 €

18.750,00 €

43.750,00 €

62.500,00 €

18.750,00 €

43.750,00 €

V kolikor projekt ne bo sofinanciran s strani FŠO, se ne bo izvajal.

180591 - Tekoče vzdrževanje športne opreme na športnih objektih in
površinah namenjenih brezplačni javni uporabi in v upravljanju Občine
Gornja Radgona
6.400 €
Občina Gornja Radgona je od leta 2006 do leta 2010 na področju športa izvedla naslednje investicije in
posege: obnova športnega igrišča pri OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova, obnova vseh asfaltnih igrišč pri
OŠ G. Radgona, postavitev malega nogometnega igrišča z umetno travo na TŠC Trate v Gornji Radgoni,
celovita obnova telovadnice Partizan v Gornji Radgoni, obnova večnamenskega športnega igrišča v
Spodnji Ščavnici, obnova odbojkarskega igrišča na TŠC Trate v Gornji Radgoni, ureditev lastniškega
statusa TŠC Trate v Gornji Radgoni, postavitev igrišča za odbojko na mivki in s pomočjo ŠNK Radgona
postavila tudi razsvetljavo na pomožnem nogometnem igrišču na TŠC Trate ter postavila tudi varovalne
mreže za goli na obeh igriščih za veliki nogomet, osvetlila igrišča za rokomet, mali nogomet in odbojko
na mivki v Sp. Ščavnici, postavila varovalno ograjo vzdolž TŠC Trate, obnovila košarkarsko igrišče na
TŠC Trate, postavila novo igralo ne TŠC Trate, obnovila igrala na Kocljevi ulici v G. Radgoni, postavila
varovalno ograjo okrog malega nogometnega igrišča z umetno travo na TŠC Trate v G Radgoni, izgradila
100 m tartansko tekališče površino za skok v daljino in troskok ter površino za met krogle pri OŠ G.
Radgona. Gre za igrišča, ki so skozi vse leto brezplačno na voljo vsej zainteresirani športni javnosti v
občini. Velika večina investicij in posegov je bila sofinancirana s strani Fundacije za šport in Nogometne
zveze Slovenije. Glede na dejstvo, da so igrišča pri osnovnih šolah v Negovi in Gornji Radgoni v
upravljanju šol, ki za vzdrževanje le-teh prejemajo občinska sredstva iz naslova materialnih stroškov,
predlagamo, da se na predmetni postavki zagotovijo sredstva v višini 6.000,00 EUR, ki bodo namenjena
za tekoče vzdrževanje opreme oziroma športnih rekvizitov na igriščih TŠC Trate, večnamenskem igrišču
v Sp. Ščavnici, košarkarskem igrišču na Mladinski ulici v Gornji Radgoni in otroškem igrišču na Kocljevi
ulici v Gornji Radgoni. Na navedenih igriščih se z vsakodnevno uporabo oprema obrabi, polomi...(npr.
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raztrgajo se mrežice za košarko, uničijo se mreže na nogometnih golih, polomi se gol, tabla, zmanjka
peska v peskovnikih, gugalnica se utrga…). Za predmete namene v proračunu za leto 2011 načrtujemo
sredstva v višini razvidni iz spodnje tabele:
Z.št. Nosilec

Naziv programa

LETO 2011

PREDLOG
2012

1.

Vzdrževanje športne opreme na športnih igriščih in
otroških igralih v javni uporabi - upravljavec občina

12.000,00 €

6.000,00 €

Občina G. Radgona

Občina Gornja Radgona poseduje veliko število športnih objektov in površin s katerimi upravlja sama
oziroma obe osnovni šoli v občini, in sicer: TŠC Trate, Telovadnica Partizan, Telovadnica pri OŠ Gornja
Radgona, zunanja igrišča pri OŠ Gornja Radgona, zunanja igrišča pri OŠ dr. A.T. Negova, Telovadnica
pri OŠ dr. A. T. Negova, igrala za otroke na Kocljevi ulici v G. Radgoni, Košarkarsko igrišče na
Mladinski ulici v Gornji Radgoni, večnamensko igrišče v Spodnji Ščavnici, posredno je občina udeležena
tudi pri izvajanju medobčinske malonogometne lige s 36 vključenimi klubi, kjer je kar nekaj igrišč v
občinski lasti… Glede na zgoraj navedeno se je Občina Gornja Radgona v letu 2010 včlanila v Združenje
športnih centrov Slovenije, kjer se organizirajo številna izobraževanja in usposabljanja v zvezi z
vzdrževanjem in upravljanjem s športnimi objekti in površinami, prav tako pa združenje nudi svojim
članom podporo pri pripravi pravnih aktov s predmetnega področja ter jih seznanja z vsemi novostmi in
dejstvi glede zakonodaje s področja športa, ki se sprejema na državni ravni. Prav tako združenje s
svetovanjem pomaga pri izvajanju projektov, ki jih njihovi člani izvajajo na področju športa, zato
menimo, da je članstvo v združenju popolnoma upravičeno. Za predmete namene v proračunu za leto
2011 načrtujemo sredstva v višini razvidni iz spodnje tabele.
Z.št.
1.

Nosilec
Občina G. Radgona

Naziv programa
Članstvo v združenju športnih centrov Slovenije

180592 - Vzdrževanje telovadnice Partizan

LETO 2011
400,00 €

PREDLOG
2012
400,00 €

12.200 €

Tudi v letu 2011 je Občina Gornja Radgona vse leto upravljala in vzdrževala telovadnico Partizan, in v
okviru le-tega izvedla javni razpis za uporabo prostorov Telovadnice. Izkušnje let 2010 in 2011 kažejo, da
se je nekoliko drugačen in celovitejši pristop k upravljanju telovadnice izplačal saj se je njena zasedenost
krepko povečala. Občina je v prvem letu upravljanja s telovadnico s ciljem, da v dobro uporabnikov
telovadnice drži čim nižjo ceno ure uporabe, v proračunu zagotovila 3.500,00 EUR za primeru, da se vsi
stroški povezani z delovanjem telovadnice ne bi pokrili iz uporabnine. Analize, narejene oktobra 2010 so
pokazale, da proračunska sredstva niso bila porabljena in, da se bili vsi stroški telovadnice pokriti iz
uporabnine. To, da sredstev ni bilo posebej namenjati iz proračuna je bilo doseženo izključno zaradi
dejstva, da je občina izjemno varčno ravnala pri porabi toplotne energije, kar je rezultiralo z večkratnim
negodovanje uporabnikov, da je telovadnica prehladna, zato smo v letu 2011 telovadnico nekoliko več
ogrevali, kar je imelo za posledico zvišanje stroškov kurjave, kar je ob dejstvu, da se cena uporabe za
uporabnike ni dvignila pomenilo, da je moral občina sredstva za pokritje vseh stroškov zagotoviti iz
proračuna. Kljub vsemu pa občina tudi v letu 2012 ne bo dvigovala cene ure uporabe telovadnice zato
predlagamo, da se v proračunu zagotovi 6.000,00 EUR za vzdrževanje telovadnice, saj pričakujemo dvig
stroškov energenta za ogrevanje, ter dvig stroškov električne energije ter vode. V letu 2012 se načrtuje
kritje polovice stroškov telovadnice iz sredstev pridobljenih iz naslova oddaje telovadnice v uporabo
oziroma podnajem. Tako na predmetni postavki proračuna za leto 2011 načrtujemo prihodke in odhodke
v višini 12.200,00 EUR, kjer bo dobra polovica sredstev na dohodkovni strani prispela iz naslova oddaje
telovadnice v uporabo medtem ko bo na odhodkovni strani večina sredstev namenjena pokritju stroškov
ogrevanja telovadnice.
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Z.št.

Nosilec

Naziv programa

SKUPAJ

SKUPAJ

PRIHODKI
2012

ODHODKI
2012

1.

Vzdrževanje telovadnice Partizan - upravljavec občinaObčina G. Radgona prihodki in odhodki iz primerne porabe

2.

Vzdrževanje telovadnice Partizan - upravljavec občina Občina G. Radgona prihodki in odhodki iz uporabe telovadnice

6.200,00 €

6.200,00 €

3.

SKUPAJ

12.200,00 €

12.200,00 €

4.

SKUPAJ

12.200,00 €

12.200,00 €

180595 – Izgradnja slačilnic na TŠC Trate

6.000,00 €

6.000,00 €

20.000 €

Občina Gornja Radgona je od leta 2006 do leta 2010 na TŠC Trate izvedla naslednje investicije in
posege: postavitev malega nogometnega igrišča z umetno travo, celovita obnova odbojkarskega igrišča,
postavitev igrišča za odbojko na mivki, postavitev razsvetljave na pomožnem nogometnem igrišču,
postavitev varovalnih mrež za goli na obeh igriščih za veliki nogomet, postavitev varovalne ograjo vzdolž
celotnega kompleksa, celovita obnova košarkarskega igrišča, postavitev igrala za predšolske otroke,
postavitev varovalne ograjo okrog malega nogometnega igrišča z umetno travo, obnova igrišča za mali
nogomet na travi, postavitev dodatnega igrišča za mali nogomet na travi, delna obnova teniških igrišč in
uspela urediti tudi lastniški status tega največjega športnega kompleksa v upravni enoti na način, da so
vsa zemljišča in objekti na kompleksu prešli v izključno last Občine Gornja Radgona. Z zgoraj
navedenimi posegi je kompleks spet dobil svojo uporabno vrednost, saj pred tem razen teniških igrišč in
glavnega nogometnega igrišča ostale površine zaradi svoje dotrajanosti niso bile uporabne. Na podlagi
navedenega se je število rekreativnih športnikov in ostalih obiskovalcev TŠC Trate zelo povečalo.
Na podlagi povečanega obiska TŠC-ja je do izraza prišla potreba po ustreznih slačilnicah s pripadajočimi
spremljajočimi prostori (tuširnice, prostori za športno opremo, prostori za delegata…). Igrišča in objekt
obstoječih slačilnic, ki so trenutno v razpadajočem stanju uporabljajo tako člani ŠNK Radgona kot
največjega športnega društva kakovostnega športa v občini, ki ima v svoj pogon vključenih 9 selekcij s
cca. 150 aktivnimi igralci, predvsem učenci osnovnih šol G. Radgona in dr. A. T. Negova, kakor tudi
številni rekreativni nogometaši. Navesti velja dejstvo, da ima svoj domicil na TŠC Trate poleg ŠNK
Radgona še šest klubov malega nogometa, slačilnice pa so na voljo tudi vsem organizatorjem športno
rekreativnih prireditev, ki izvajajo svoje dejavnosti na TŠC Trate (OŠ G. Radgona, RK G: Radgona,
Kultprotur, ZD G. Radgona, GD G. Radgona). Posebej velja poudariti, da je lokacija slačilnic povsem
neustrezna, saj so le-te preveč oddaljene od centra dogajanja in igrišč. Obstoječe slačilnice so pred
desetletji bile zgrajene za potrebe izvedbe speedway dirk in so po tolikih letih slabega vzdrževanja
povsem dotrajan. Denimo vse strojne inštalacije v objektu so povsem neustrezne in nevarne, kar je še
dodaten argument za pričetek aktivnosti za izgradnjo novih slačilnic. Na predmetni postavki tako
planiramo sredstva za izdelavo projektov za izgradnjo novih slačilnic s pripadajočimi prostori ob glavnem
nogometnem igrišču. Novi objekt slačilnic s pripadajočimi prostori bi bil tako na ustrezni lokaciji in na
voljo vsem uporabnikom TŠC Trate. Sredstva za samo izgradnjo slačilnic bo Občina G. Radgona iskala
na razpisih Fundacije za šport in ostalih razpisih, ki omogočajo sofinanciranje tovrstnih objektov.
Proučujemo pa še tudi druge možnosti financiranje teh prepotrebnih slačilnic oziroma garderob.
Na podlagi zgoraj navedenih dejstev predlagamo, da se v proračunu 2012 zagotovijo sredstva za izdelavo
idejne zasnove in PGD projekta v višini 20.000,00 eur.
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18059002 - Programi za mladino

21.600 €

180590 - Program za mladino – javni razpis

4.000 €

Proračunska postavka je namenjena izvedbi javnega razpisa na katerega se bodo lahko prijavila radgonska
mladinska društva.Sredstva predvidena za ta namen so razvidna iz spodnje tabele:
PREDLOG
Z.št.

Nosilec

Občina G.
Radgona

1.

Naziv programa

Sofinanciranje programov
mladinskih društev - razpis

EUR za
2012

4.000,00 €

180593 - Program za mladino – mladinski svet

2.600 €

Sredstva na tej postavki so namenjena delovanju mladinskega sveta Gornja Radgona, ki je hkrati
združenje radgonskih mladinskih društev in povezovalni člen med mladinskimi društvi in mladinskim
centrom.
PREDLOG
Z.št.

Nosilec

Občina G.
Radgona

1.

Naziv programa

Sofinanciranje delovanja
Mladinskega sveta

EUR za
2012

1.000,00 €

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju izvedbe projekta Mladi v akciji – mladi danes.
Mladinski svet se je prijavil na razpis z zgornjim naslovom, v okviru katerega je uspel pridobiti sredstva
razvidna iz spodnje tabele.Občina Gornja Radgona se je zavezala, da bo projekt sofinancirala v višini
1.600,00 EUR in s svojim sofinancerskim deležem zaprla finančno konstrukcijo izvedbe projekta.

Z.št.

Financer

Znesek sofinanciranja

1.

Nacionalna agencija programa
Mladi v akciji

2.

Avstrijski partnerji

3.

Mladinski svet G. Radgona

4.

Občina Gornja Radgona

12.077,50 €
2.013,00 €

SKUPAJ

413,00 €
1.600,00 €
16.103,50 €

180594 – Mladinski center – investicijsko vzdrževalna dela

15.000 €

Proračunska postavka je namenjena ureditvi prostorov mladinskega centra v okviru katere se bodo
pripravili projetki za obnovo prostorov mladinskega centra G. Radgona.
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19 - IZOBRAŽEVANJE

1.900.639 €

19029001 - Vrtci

1.206.400 €

190202 – Domači vrtci

1.028.200 €

V skladu z 28. členom Zakona o vrtcih se iz proračuna lokalne skupnosti krije razlika med ceno
programov in plačilom staršev. Cena zajema plače, prejemke, davke in prispevke za zaposlene v vrtcih,
sredstva za prehrano otrok in zaposlenih in sredstva za material in storitve v skladu z normativi in
standardi. Sredstva za zgoraj navedene namene zagotavlja občina za starše, ki imajo na njenem območju
stalno prebivališče. V proračunu zagotavljamo sredstva za pokritje namenov razvidnih iz spodnje tabele
za 17 oddelkov otrok. Občina Gornja Radgona bo tudi v letu 2012 v skladu s sklepom občinskega sveta z
dne 30.6.2005, izven ekonomske cene zagotovila sredstva za delo mobilnega defektologa v Vrtcu Manka
Golarja Gornja Radgona, za otroke s posebnimi potrebami, ki to pomoč potrebujejo. Nadalje bo na tej
postavki izven ekonomske cene občina v skladu s področno zakonodajo zagotovila tudi sredstva za del
zaposlitve knjižničarke. Gre za delavko, ki ji je v skladu z odločbo ZPIZ priznana invalidnost in ne more
več opravljati vseh del in nalog, ki jih zahteva delo v oddelku, zato je razporejena na delovno mesto
knjižničarke, v primeru bolniških in letnih dopustov pa v skladu z določili odločbe ZPIZ pomaga tudi v
oddelkih. Iz predmetne postavke bodo izven ekonomske cene zagotovljena tudi sredstva za odpravnino
delavke, ki se bo predvidoma upokojila. Na tej postavki pa predvidevamo tudi sredstva za 0,25 %
zaposlitev spremljevalca za primer, da bo v vrtec vključen otrok, ki mu tovrstna pomoč pripada na
podlagi odločbe Zavoda za šolstvo in katerega stroške je v skladu z zakonom o vrtcih dolžna kriti občina
zavezanka za plačilo.

190203 - Ostali vrtci

169.000 €

Občina je na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati razliko med ceno programov in
plačilom staršev tudi za otroke, ki so vključeni v vrtce izven občine Gornja Radgona in imajo stalno
prebivališče v Občini Gornja Radgona. Podatki za leto 2011 kažejo, da bo v letu 2012 v vrtce v drugih
občinah po Republiki Sloveniji vključenih cca. 39 otrok iz občine Gornja Radgona: Za plačilo razlike
med ceno programov in plačili staršev bo tako potrebno v proračunu za leto 2012 zagotoviti sredstva v
višinah razvidnih iz spodnje tabele.
Občina/Vrtec

Št. vključenih
otrok

Plan 2011

Mesečna obveza
občine ob 2,2%
dvigu

Predvidena letna
obveza občine v
2011

Benedikt

2

552,73 €

564,89 €

6.778,68 €

Radenci

19

5.700,00 €

5.825,40 €

69.904,80 €

Mestna občina Ljubljana

1

438,49 €

448,14 €

5.377,64 €

Maribor Glinšek, B.
Pečeta...

3

866,84 €

885,91 €

10.630,93 €

M.Sobota-bolnica

2

69,60 €

71,13 €

853,57 €

Lenart

0

0,00 €

0,00 €

0,00 €

M. Sobota-Talany

2

433,18 €

442,71 €

5.312,52 €

OŠ Sveti Jurij

2

949,87 €

970,77 €

11.649,21 €

OŠ Apače

1

310,88 €

317,72 €

3.812,63 €

OŠ Veržej

0

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Cerkvenjak

2

679,09 €

694,03 €

8.328,36 €

Tišina

3

546,51 €

558,53 €

6.702,40 €

Beltinci

1

431,00 €

440,48 €

5.285,78 €

Žalec

1

278,27 €

284,39 €

3.412,70 €

Jurovski dol

0

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ljutomer
Otrok s pos. Potr.
Radenci
Otrok s pos. Potr.
Radenci

0

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

1.300,00 €

1.328,60 €

15.943,20 €

0

1.213,00 €

1.239,69 €

39

12.556,46 €

SKUPAJ
ZAOKROŽITEV

12.396,86 €
166.389,29 €
166.400,00 €
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Občina Gornja Radgona pa bo poleg razlike v ceni, katere znesek je razviden iz prve vrstice spodnje
tabele, tudi v letu 2012 v skladu s sklepom občinskega sveta z dne 30.6.2005, izven ekonomske cene
zagotovila sredstva za delo mobilnega defektologa v drugih vrtcih, za otroke s posebnimi potrebami, ki to
pomoč potrebujejo. Na tej postavki predvidevamo tudi sredstva za dve zaposlitvi spremljevalcev gibalno
oviranih otrok naših občanov vključenih v Vrtec Radenci, ki jima tovrstna pomoč pripada na podlagi
odločb Zavoda za šolstvo in katerih stroške je v skladu z zakonom o vrtcih dolžna kriti Občina Gornja
Radgona. Tako bo za predmetne namene v proračunu za leto 2012 občina zagotovila sredstva, v višinah
razvidnih iz spodnje tabele:
Z.št.

Št. Konta

Naziv programa

Potrebna
sredstva v letu 2011

1.

411921 Razlika do EC

2.

413302 Mobilni defektolog
Zaposlitev spremljevalcevpo
odločbah Zavoda za šolstvo LŠ
413300 in IP ob v Radencih

2.

138.100,00 €

SKUPAJ

2.600,00 €

28.300,00 €
169.000,00 €

190208 – Vrtec Manka Golarja- investicijsko vzdrževanje

9.200 €

V okviru investicijskega vzdrževanja se bo v letu 2012 zagotovila zadostna količina tople vode v kuhinji
in preprečitev pojava legionele s kontrolo temperature.

19039001 - Osnovno šolstvo

433.054 €

190301 – OŠ Gornja Radgona

260.360 €

Konto 402512- zavarovalne premije za opremo- 8.000,00 eur
Občina Gornja Radgona bo sklenila zavarovalno pogodbo za objekta osnovne šole Gornja Radgona, v
okviru katere bodo sklenjena: požarno, vlomsko, stojelomno zavarovanje in zavarovanje splošne
odgovornosti za osebe. Zavodi v katerih občina Gornja Radgona nastopa kot soustanoviteljica, sklepajo
zavarovanja samostojno, občina pa jim strošek zavarovanja sofinancira v okviru materialnih stroškov. Za
namen zavarovanja objekta in opreme OŠ G. Radgona, bo občina v proračunu za leto 2012 zagotovila iz
tabele razvidna sredstva.
Z.št.

Konto:

1.

Zavarovalne premije OŠ G. R.
402512

SKUPAJ

8.000,00 €
8.000,00 €

Konto 402999- drugi operativni odhodki- 3.300,00 eur
Na OŠ Gornja Radgona bo podjetje SUN, d.o.o. izvajalo podjetniško delavnico.
Konto 413300- tekoči transferi v javne zavode- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim- 77.340,00
eur
Sredstva so namenjena za izvajanje nadstandardnega programa na OŠ Gornja Radgona, ki zajema
računalništvo, drugi tuji jezik ter sofinanciranje kosil za učenke in učence OŠ Gornja Radgona.
Konto 413302- tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve- 104.920,00 eur
- Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, se iz sredstev
lokalne skupnosti v skladu z normativi in standardi zagotavljajo: sredstva za plačilo stroškov za uporabo
prostora in opreme za osnovne in glasbene šole in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov iz
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81. člena osnovnim šolam, glasbenim šolam sredstva za nadomestilo stroškov delavcem v skladu s
kolektivno pogodbo, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, javnim osnovnim in
glasbenim šolam, sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole in sredstva za investicije osnovne šole,
glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih ter del sredstev za investicije v šolstvo narodne
skupnosti. V skladu z zgoraj navedenim, bo občina Gornja Radgona za materialne stroške stavbe osnovne
šole G. Radgona v letu 2012, namenila sredstva v vrednosti 98.360,00 eur.
- V letu 2012 bo občina Gornja Radgona osnovnim šolam katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je,
sofinancirala stroške tekmovanj v znanju in projektnega dela pri posameznih šolskih predmetih,
organiziranih na državnem nivoju. Občina bo tako za predmetne namene Osnovni šoli Gornja Radgona
financirala oziroma sofinancirala stroške spremljevalcev, kotizacij in prevoza, v višini razvidni iz spodnje
tabele.
Z.št.

Konto:

Program

Sredstva v letu 2011

Tekmovanja v znanju in
413302 projektno delo šol OŠ G.R.

1.

6.560,00 €

Konto 420500- investicijsko vzdrževanje in izboljšave- 51.500,00 eur
V okviru predmetnega konta, bo občina Gornja Radgona v letu 2012 zagotovila sredstva v višini razvidni
iz spodnje tabele, ki bodo namenjena za investicijsko vzdrževalna dela v Osnovni šoli Gornja Radgona.
Predračunska
vrednost v EUR

Z.št. OŠ Gornja Radgona
1.

Izdelava PZI za sanacijo strojnih in elektro inštalacij

30.000,00 €

2.

Pokritje stroškov obnove šole iz leta 2011 Aneks Knuplež

19.000,00 €

3.

Zatravitev površin ob šoli in ob stezi ter ureditev škarpe ob stezi

4.

Nabava dreves ob šoli

2.000,00 €
500,00 €

SKUPAJ

51.500,00 €

Konto 432300- Investicijski transferi javnim zavodom- 15.300,00 eur
Občina Gornja Radgona bo v letu 2012 za nabavo računalniške in avdiovizualne opreme osnovni šoli
Gornja Radgona, namenila sredstva v višini razvidni iz spodnje tabele. Šola se namreč vsako leto prijavlja
na razpis MŠŠ, za nabavo računalniške opreme. Pogoj za pridobitev sredstev MŠŠ-ja pa je tudi
zagotovitev dela lastnih sredstev prijavitelja. Sredstva za zgoraj navedeni namen bodo OŠ G. Radgona
dodeljena s ciljem, da se šoli omogoči nabava oziroma posodobitev računalniške in avdiovizualne opreme
kot pomoč pri izvajanju pouka.
Z.št.
1.

Osnovna šola

Namen

Sredstva 2012

Nabava računalniške in
avdiovizualne opreme

Gornja Radgona
SKUPAJ

15.300,00
15.300,00

190302 – OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova

82.750 €

Konto 402512- zavarovalne premije za opremo- 3.000,00 eur
Občina Gornja Radgona bo sklenila zavarovalno pogodbo za objekt osnovne šole dr. Antona Trstenjaka
Negova, v okviru katere bodo sklenjena: požarno, vlomsko, stojelomno zavarovanje in zavarovanje
splošne odgovornosti za osebe. Zavodi v katerih občina Gornja Radgona nastopa kot soustanoviteljica,
sklepajo zavarovanja samostojno, občina pa jim strošek zavarovanja sofinancira v okviru materialnih
stroškov. Za namen zavarovanja objekta in opreme OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova, bo občina v
proračunu za leto 2012 zagotovila iz tabele razvidna sredstva.
Z.št.

Zava rovalne premije OŠ dr. A.
T. Negova.

Konto:

1.

402512
SKUPAJ

3.000,00 €
3.000,00 €
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Konto 413300- tekoči transferi v javne zavode- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim- 17.495,00
eur
Sredstva so namenjena za izvajanje nadstandardnega programa na OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova, ki
zajema računalništvo, drugi tuji jezik ter sofinanciranje kosil za učenke in učence OŠ dr. Antona
Trstenjaka Negova.
Konto 413302- tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve- 49.855,00 eur
- Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, se iz sredstev
lokalne skupnosti v skladu z normativi in standardi zagotavljajo: sredstva za plačilo stroškov za uporabo
prostora in opreme za osnovne in glasbene šole in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov iz
81. člena osnovnim šolam, glasbenim šolam sredstva za nadomestilo stroškov delavcem v skladu s
kolektivno pogodbo, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, javnim osnovnim in
glasbenim šolam, sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole in sredstva za investicije osnovne šole,
glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih ter del sredstev za investicije v šolstvo narodne
skupnosti. V skladu z zgoraj navedenim, bo občina Gornja Radgona za materialne stroške osnovne šole
dr. Antona Trstenjaka Negova v letu 2012, namenila sredstva v višini 42.855,00 eur.
- V letu 2012 bo občina Gornja Radgona osnovnim šolam katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je,
sofinancirala stroške tekmovanj v znanju in projektnega dela pri posameznih šolskih predmetih,
organiziranih na državnem nivoju. Občina bo tako za predmetne namene Osnovni šoli dr. Antona
Trstenjaka Negova financirala oziroma sofinancirala stroške spremljevalcev, kotizacij in prevoza, v višini
razvidni iz spodnje tabele.
Z.št.

Konto:

Program

Sredstva v letu 2011

1.

413302 Tekmovanja v znanju in projektno delo šol OŠ dr. A.T.

1.640,00 €

2.

413302 Izdelava DVD-ja ob 230 letnici šolstva v Negovi

2.350,00 €

3.

Izdelava biltena o Trstenjaku in zgodovini šolstva v
413302 Negovi

3.000,00 €

SKUPAJ

6.990,00 €

ZAOKROŽITEV

7.000,00 €

Konto 420500- investicijsko vzdrževanje in izboljšave- 8.600,00 eur
V okviru predmetnega konta, bo občina Gornja Radgona v letu 2012 zagotovila sredstva v višini razvidni
iz spodnje tabele, ki bodo namenjena za investicijsko vzdrževalna dela v Osnovni šoli dr. Antona
Trstenjaka Negova.
Predračunska
vrednost v EUR

Z.št. OŠ dr. A. T. Negova
1.

Posodobitev centralne kurjave z regulatorjem ogrevanja. Zastarele
tehnologije ni moč popraviti saj ni delov

2.

Menjava dvojnih vrat z dvoriščne strani-vhod za prvošolce in vhod za ostale

4.900,00 €

3.

Stroški tehničnega pregleda in izdaje uporabnega dovoljenja

1.800,00 €

SKUPAJ

8.600,00 €

1.900,00 €

Konto 432300- Investicijski transferi javnim zavodom- 3.800,00 eur
Občina Gornja Radgona bo v letu 2012 za nabavo računalniške in avdiovizualne opreme osnovni šoli
Gornja Radgona, namenila sredstva v višini razvidni iz spodnje tabele. Šola se namreč vsako leto prijavlja
na razpis MŠŠ, za nabavo računalniške opreme. Pogoj za pridobitev sredstev MŠŠ-ja pa je tudi
zagotovitev dela lastnih sredstev prijavitelja. Sredstva za zgoraj navedeni namen bodo OŠ G. Radgona
dodeljena s ciljem, da se šoli omogoči nabava oziroma posodobitev računalniške in avdiovizualne opreme
kot pomoč pri izvajanju pouka.
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Z.št.
1.

Osnovna šola

Namen
Nabava računalniške in
avdiovizualne opreme

dr. A.T. Negova
SKUPAJ

Sredstva 2012
3.800,00
3.800,00

190324 – Podružnična šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona

56.780 €

Glede dejstvo, da je podružnična šola del OŠ G. Radgona katere dejavnost financirajo vse štiri občine
ustanoviteljice bivše OŠ dr. Janka Šlebingerja, je za financiranje podružnične šole formirana posebna
postavka, na kateri načrtujemo sofinanciranje materialnih stroškov dela stavbe OŠ G. Radgona, ki ga
uporablja za svoje delovanje podružnična šola in financiranje oziroma sofinanciranje gradnja prizidka v
katerem bodo sanitarije za invalide in manjša previjalnica. Glede na dejstvo, da z drugimi občinami
sofinanciranje še ni dogovorjeno se v predlogu proračuna za prvo obravnavo načrtujejo sredstva v višini
razvidni iz drugega stolpca spodnje tabele.

Št.konta

Znesek

413302 materialni stroški

7.780,00 €

420401 - Izgradnja sanitarij za invalide

49.000,00 €

SKUPAJ

56.780,00 €

190325 - Projekt "JEM LOKALNO"

33.164 €

Osnovni namen projekta je uvajanje eko, lokalne in zdrave prehrane v osnovne šole in vrtce. Projekt želi
povečati pomen in koriščenje eko in lokalno pridelane hrane, ter spodbuditi zdrav način prehranjevanja
kot enega izmed temeljev zdravega razvoja prebivalstva ob koriščenju danosti podeželja. Glavne
aktivnosti projekta bodo organizacija strokovnih usposabljanj, priprava strokovnih ekskurzij, prenos
dobrih praks, zagotavljanje podpore ekološkemu kmetovanju, dopolnilnim in drugim dejavnostim na
kmetijah ter razvoj lokalne oskrbe s hrano. Projekt je zasnovan na način, da celovito rešuje problem
zdravega prehranjevanja, ki se začne že pri dobavi hrane, nadaljuje s pripravo hrane in konča s primernim
uživanjem hrane.
Preko aktivnosti vzpodbuja projekt tudi lokalne ponudnike eko in integrirane pridelave hrane k
povezovanju in sonaravnim kmetijskim praksam.
Cilji projekta so usposabljanje vodij prehran in vodstva za zdravo pripravo jedilnikov v zavodih, dvig
konkurenčnosti enot kmetijskih gospodarstev na specializiranih trgih (šole, vrtci), izboljšanje kvalitete
proizvodov ter promocija eko in lokalno pridelane hrane.

19039002 - Glasbeno šolstvo

61.585 €

190303 - Glasbena šola Gornja Radgona

39.049 €

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, se iz sredstev lokalne
skupnosti v skladu z normativi in standardi glasbenim šolam zagotavljajo tudi: sredstva za nadomestilo
stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo. V okviru sredstev za izvajanje programov Glasbene
šole Gornja Radgona se šoli v celoti zagotavljajo sredstva za materialne stroške objekta in stroške dela,
določene v Zakonu o organiziranju in financiranja vzgoje in izobraževanja. Sredstva za udeležbo na
tekmovanjih zagotavljajo občine v enaki višini kot v letu 2011, kar predstavlja 84% realiziranih stroškov
za ta namen in 35% planiranih sredstev zavoda. Tudi sredstva za investicije se ohranjajo na enaki ravni
kot v letu 2011. Skupno dogovorjeni obseg sofinanciranja soustanoviteljic za izvajanje dejavnosti
Glasbene šole Gornja Radgona in delež sredstev, ki jih zagotavlja Občina Gornja Radgona je razviden iz
spodnjih tabel.
V letu 2012 bo Občina Gornja Radgona za stroške dela v Glasbeni šoli Gornja Radgona zagotovi sredstva
v višinah razvidnih iz spodnje tabele.
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Naziv stroška

Usklajen plan 2012

Občina G. Radgona
ustan. delež 42,89%

Zaokrožitev

Prevoz na delo

33.188,66 €

14.234,62 €

14.235,00 €

Prehrana na delu

14.673,91 €

6.293,64 €

6.294,00 €

SKUPAJ

47.862,57 €

20.528,26 €

20.529,00 €

Občina Gornja Radgona bo Glasbeni šoli Gornja Radgona, v proračunu za leto 2012, zagotovila tudi
sredstva za varstvo pri delu in zdravniške preglede zaposlenih in materialne stroške objekta v svojem
42,89 % deležu. Višine sredstev za predmetne namene razvidne iz spodnjih tabel.
Usklajen plan
2012

Naziv stroška
Revizorske storitve
Varstvo pri delu
Zdr. pregledi zaposlenih
SKUPAJ

Občina G. Radgona

0,00 €

0,00 €

894,00 €

383,44 €

74,06 €

31,76 €

968,06 €

415,20 €

Usklajen plan
2012

Naziv stroška

Občina G. Radgona ustan. delež
42,89%

Električna energija

5.493,23 €

2.356,05 €

Ogrevanje

4.812,49 €

2.064,08 €

Plin

0,00 €

0,00 €

371,88 €

159,50 €

Telekomunikacijske storitve

3.794,39 €

1.627,41 €

Komunalne storitve

1.482,16 €

635,70 €

0,00 €

0,00 €

Voda

NUSZ
Zavarovanje objekta in
opreme

2.281,98 €

978,74 €

Varovanje objekta

384,00 €

164,70 €

Čistilni material
Tek. Vzdrž. prostorov in
opreme

987,95 €

423,73 €

SKUPAJ

7.500,00 €

3.216,75 €

27.108,08 €

11.626,66 €

ZAOKROŽITEV

11.627,00 €

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, se iz sredstev lokalne
skupnosti v skladu z normativi in standardi glasbenim šolam zagotavljajo tudi: sredstva za dodatne
dejavnosti. V skladu z navedenim bo občina Gornja Radgona za program udeležbe na revijah in
tekmovanjih glasbenih šol, v proračunu za leto 2012 zagotovila sredstva v višini razvidni iz spodnje
tabele.
Naziv stroška

Usklajen plan 2012

Občina G. Radgona
ustan. delež 42,89%

Zaokrožitev

Revije in tekmovanja

5.100,00 €

2.187,39 €

2.188,00 €

SKUPAJ

5.100,00 €

2.187,39 €

2.188,00 €

Občina Gornja Radgona bo s ciljem, da se objekt in oprema Glasbene šole Gornja Radgona ohranijo v
dobri kondiciji ter s ciljem, da se glasbeni instrumenti v skladu s potrebami sprotno dopolnjujejo oziroma
dotrajani zamenjujejo, v dogovoru z ostalimi občinami soustanoviteljicami šole, v proračunu za leto 2012
zagotovila sredstva v višini razvidni iz spodnje tabele:
Naziv dela

Usklajen plan 2012

Občina G. Radgona
ustan. delež 42,89%

Investicije v Glasbeno šolo

10.000,00 €

4.289,00 €

SKUPAJ

10.000,00 €

4.289,00 €
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190304 – Glasbene šola Gornja Radgona- najem plesne dvorane

17.886 €

Število učencev Glasbene šole Gornja Radgona se je v zadnjih petih letih predvsem na račun uvedbe
programa ples-balet, povečalo iz 230 na 335. Glede na dejstvo, da pa je program šele na polovici
izvajanja, se pričakuje še dodatni porast števila učencev, zato je šola že zadnja tri leta iskala možnosti za
širitev prostorov. Po proučitvi različnih možnosti za pridobitev dodatnih prostorov se je kot najugodnejša
izkazala možnost širitve prostorov šole v mansardo poslovne stavbe KZ Radgona. Na podlagi navedenega
se je izvedel preboj zidu iz stavbe GŠ G. Radgona v stavbo KZ G. Radgona, kar je omogočilo prehod iz
ene v drugo stavbo, ter se na ta način pridobilo 400 m2 dodatnih prostorov za namen izvedbe pouka
programa glasbe in baleta. V omenjenem prostoru mansarde KZ Radgona je GŠ G. Radgona tako
pridobila 6 zvočno izoliranih učilnic, sanitarije, komunikacijske poti in baletno dvorano s specialnim
baletnim podom s pripadajočimi garderobami ter umivalnicama. Investicijo je izvedla KZ G. Radgona,
medtem, ko je sredstva za poplačilo celotne investicije z najemom kredita zagotovila Glasbena šola G.
Radgona. Med KZ G.Radgona in Glasbeno šolo Gornja Radgona je sklenjena najemna pogodba za
navedene prostore za obdobje 30 let z možnostjo, da se po poteku najemne pogodbe le-ta podaljša
oziroma se prostori odkupijo, že plačana najemnina pa se šteje v kupnino. Sklenjena najemna pogodba ne
pomeni, da bo šola plačevala KZ G.Radgona mesečno najemnino, ampak se kot najemnina štejejo
sredstva vložena v zgoraj navedeno obnovo mansarde, kjer je šola dobila svoje nove, v zgornjem tekstu
opisane prostore v površini 400 m2. Občina Gornja Radgona se je poleg Občin Sv.Jurij ob Ščavnici in
Občine Radenci zavezala, da bo v svojem soustanoviteljskem deležu 42,89% pokrila stroške obnove
mansarde v naslednjih 10 letih, kolikor dolgo je obdobje odplačevanja kredita, katerega je najela GŠ
G.Radgona. Znesek kredita, ki ga je najela šola in obveznost Občine G. Radgona v 10 letnem obdobju,
kakor tudi letna obveznost so razvidni iz spodnje tabele:

Naziv
Najem novih prostorov
GŠ G.R.

Usklajen znesek med
občinami za 10 letno
obdobje (kredit)

Občina G. Radgona
ustan. delež 42,89% v 10
letih

417.000,00 €

178.851,30 €

ZAOKROŽITEV

Občina G.
Radgona v
letu 2012

17.885,13 €
17.886,00 €

190343 – Zasebna glasbena šola Maestro

4.650 €

Na tej postavki so, predvidena sredstva za sofinanciranje dela zasebne glasbene šole Maestro, ki vključuje
45 učencev iz Občine Gornja Radgona. V skladu s 86. členom ZOFVI, zasebnim glasbenim šolam
pripadajo sredstva v skladu z normativi in standardi, ki veljavo za javne šole in sicer v višini 85 %.
Zasebnim šolam ne pripadajo sredstva za investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo. Na podlagi
zgoraj navedenega so planirana sredstva za delovanje Maestra v višinah razvidnih iz spodnje tabele.
Celotni
strošek

Občina G. Radgona
ustan. delež 42,89%

Ogrevanje

3.900,00 €

Komunalne storitve

2.298,92 €

986,01 €

Električna energija

3.757,23 €

1.611,48 €

853,43 €

366,04 €

Material za čiščenje
Material za
vzdrževalna dela
Zavarovanje zgradbe
Program varstva pri
delu

544,74 €

233,64 €

1.904,00 €

816,63 €

1.702,98 €

730,41 €

Najem prostorov
SKUPAJ

Naziv stroška

1.672,71 €

0,00 €
14.961,30 €

Celotni
strošek

Prevoz na delo

31.683,54 €

Prehrana na delu

17.101,36 €

SKUPAJ

48.784,90 €

1.000,00 € Na učenca javne šole
7.416,90 €

Maestro

28,53 €

V proračunu
1.091,14 €

1.095,00 €

Občina G. Radgona
ustan. delež 42,89%
13.589,07 €
7.334,77 € Na učenca javne šole
20.923,84 €
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80,48 €

Maestro

V proračunu
3.078,22 €

3.078,00 €

Naziv stroška

Celotni
strošek

Občina G. Radgona
ustan. delež 42,89%

Revizorske storitve

2.500,00 €

1.072,25 €

Tekmovanja in revije

5.067,65 €

2.173,52 € Na učenca javne šole

SKUPAJ

7.567,65 €

3.245,77 €

4.646,86 €
Letno Maestro

Maestro

V proračunu

12,48 €

477,00 €

477,50 €

387,24 €
103,26 €
8,61 €
4.650,00 €
Mesečno
Na učenca letno
Na učenca mesečno
ZAOKROŽENO
Maestro
Maestro
Maestro
MAESTRO

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

190.700 €

190650 - Regresiranje prevozov učencev

175.000 €

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo
prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Na podlagi navedenega člena ima učenec
pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v 1.
razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena
varnost učenca na poti v šolo. Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem
prebiva, ima pravico do povračila stroškov, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem
okolišu v katerem prebiva. Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede
na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi. Za
navedene namene bo občina Gornja Radgona v proračunu za leto 2012 zagotovila sredstva v višini
razvidni iz spodnje tabele:
Mesečni stroški
prevozov

Namen
Računi pogodbeni prevoznik
Obračun po odločbah
SKUPAJ

Letni stroški prevozov

15.200,00 €

Zaokrožitev

170.544,00 €

171.000,00 €

340,00 €

3.814,80 €

4.000,00 €

15.540,00 €

174.358,80 €

175.000,00 €

190651 - Subvencioniranje šole v naravi in nakupa potrebščin

3.600 €

Občina Gornja Radgona v skladu z 2. členom Pravilnika o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v
Občini Gornja Radgona, dodeljuje enkratne denarne pomoči tudi namensko za subvencioniranje šole v
naravi in nakup šolskih potrebščin in sicer v primerih, ko tega starši ne zmorejo financirati v celoti. Gre
za socialno najbolj ogrožene družine občanov Občine Gornja Radgona, ki imajo svoje otroke vključene v
osnovno šolo, katere ustanovitelj je Občina Gornja Radgona.

190652 –Jelkovanje otrok

12.100 €

Občina Gornja Radgona bo tudi v letu 2012 zagotovila sredstva za nabavo daril za predšolske in
osnovnošolske otroke, občane občine Gornja Radgona, ob praznovanju božiča in novega leta. Za namene
jelkovanja otrok bodo v proračunu za leto 2012 zagotovljena sredstva v višini razvidni iz spodnje tabele:
Namen
Jelkovanje otrok

Št. otrok
1100

Strošek po otroku
11,00
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Potrebna sredstva za
leto 2012
12.100,00 €

19069003 - Štipendije

7.400 €

190660 –občinske kadrovske štipendije in druge štipendije

7.400 €

Občina Gornja Radgona od leta 2005 štipendira pet študentov, ki so vključeni v študijske programe, ki se
na območju občine Gornja Radgona tretirajo kot deficitarni. V šolskem letu 2007/2008 je prvi izmed
študentov končal šolanje in se je že zaposlil v podjetju, ki ima svoj sedež in deluje na območju naše
občine, kar pomeni, da je bil cilj, da se domači strokovnjaki zaposlijo v domačem okolju, v tem primeru
izpolnjen. V šolskem letu 2010/2011 sta svoj študij končala naslednja dva študenta. Tako bo v letu 2012
občina Gornja Radgona nadaljevala s štipendiranjem preostalih dveh študentov medicine, za kar bo v
proračunu občine zagotovljena sredstva v višini 7.400,00 eur.

19069004 - Študijske pomoči

1.500 €

190661–Ustanova dr. Antona Trstenjaka

1.500 €

Občina Gornja Radgona je članica Ustanove dr. Antona Trstenjaka, katere osnovno poslanstvo je
pospeševanje vsestranskega razvoja Prlekije, Slovenskih goric in Haloz ter celotne Slovenije. Filozofija
poslanstva temelji na znanstvenem in humanističnem izročilu svetovno znanega akademika dr. Trstenjaka.
Svoje poslanstvo Ustanova dosega z naslednjimi dejavnostmi: štipendiranjem podiplomskega študija
(specializacije, magisteriji, doktorati), sofinanciranjem inovativnih in razvojnih projektov, sofinanciranjem
znanstvenih in strokovnih simpozijev in kongresov, promocijo Trstenjakove filozofije »človek človeku
človek«. Ustanova želi s svojim delovanjem zagotavljati visoke moralne, znanstvene in splošne družbene
standarde, ki vodijo v dolgoročni in kvalitetni vsestranski razvoj Slovenije. S članstvom v ustanovi se
občanom naše občine, ki študirajo v podiplomskih študijskih programih omogoča kandidiranje za pridobitev
sredstev - štipendij ustanove. V skladu z navedenim ocenjujemo, da je odločitev za članstvo v Trstenjakovi
ustanovi upravičena in smiselna, zato bodo za namen plačila članarine v ustanovi dr Trstenjaka, v proračunu
za leto 2012 zagotovljena sredstva v višini 1.500,00 eur.
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20 - SOCIALNO VARSTVO

493.160 €

20029001 - Drugi programi v pomoč družini
200201 - Sofinanciranje delovanja varne hiše

10.400 €
4.400 €

Občina Gornja Radgona za svoje občane, na podlagi pogodbe o sofinanciranju, sofinancira delovanj varne
hiše. Za leto 2012 se pripravlja novi Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialnega
varstva, kjer se bo na podlagi letnega programa izvedel javni razpis in se bodo na osnovi ocene vlog
razdelila v proračunu predvidena sredstva. s tem pravilnikom in z dvigom, v ta namen predvidenih,
sredstev se boo vse štiri občine Upravne enote Gornja Radgona poskušale poenotiti, da ne bi prihajalo
med društvi do velikih razlik.

200425 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

6.000 €

2010 je bil sprejet Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Gornja Radgona. Na
podlagi le-tega se staršem ob rojstvu otroka dodeli enkratna denarna pomoč s strani občine ter na podlagi
dogovora s Poštno banko Slovenije še denarna pomoč s strani banke. Do 14.10.2011 je bilo 45
upravičenih otrok do enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka.

20049002 - Socialno varstvo invalidov
200400 - Financiranje družinskega pomočnika

60.000 €
60.000 €

Občina Gornja Radgona je v skladu z 18. členom Zakon o socialnem varstvu dolžna financirati družinske
pomočnike, ki skrbijo za polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in polnoletne težko gibalno
ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnim življenjski potreb. V letu 2011 je bilo
6 upravičencev.

20049003 - Socialno varstvo starih

336.960 €

200410 - Regresiranje oskrbe v domovih

271.960 €

Občina Gornja Radgona je v skladu z 18. členom Zakona o socialnem varstvu dolžna iz svojega
proračuna financirati stroške storitev v zavodih za odrasle, kadar ima upravičenec prijavljeno stalno
prebivališče v Občini Gornja Radgona in je delno ali v celoti oproščen plačila storitev institucionalnega
varstva, v letu 2011 je bilo na dan 1.10.2011 vključenih 38 upravičencev. V letu 2012 se predvideva
vključenost 40 upravičencev, ki so upravičeni do delnega plačila institucionalnega varstva.

200412 - Pomoč na domu - CSD G.Radgona

65.000 €

Občina Gornja Radgona je v skladu s 43. členom Zakona o socialnem varstvu sprejela Odlok o javni
službi pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona. V tem odloku je določeno, da obseg pomoč
družini na domu socialno oskrbo za upravičence v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko
socialna oskrba na domu lahko nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu. Občina Gornja
Radgona zagotavlja izvajanje javne službe pomoč družini na domu preko Centra za socialno delo Gornja
Radgona. Storitve te javne službe se financirajo iz cen socialno varstvenih storitev. Za Občino Gornja
Radgona izvajajo pomoč 4 oskrbovalke.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
200401 - Subvencioniranje najemnin

47.700 €
42.000 €

Občina Gornja Radgona je v skladu z 121. členom Stanovanjskega zakona dolžna subvencionirati
najemnino najemniku stanovanja, če njegov dohodek in dohodek oseb, ki so navedene v najemni pogodbi,
ne presega višine njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30 % njihovega ugotovljenega
dohodka in sicer znesek najemnine, pri izračunu, katerega se upošteva dejanska površina stanovanja, ki jo
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najemnik zaseda, vendar ne večja, kot znaša primerna površina glede na število oseb v stanovanju.
Subvencija se določi največ v višini 80 % neprofitne najemnine.

200402 - Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

3.000 €

Občina Gornja Radgona v skladu z 2. členom Pravilnika o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v
Občini Gornja Radgona dodeljuje enkratne denarne pomoči občanom, ki imajo stalno prebivališče v
Občini Gornja Radgona, in ki jim je zaradi trenutne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, izkoristili
pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske. Občinska denarna pomoč se lahko dodeli enkrat
letno in je namenjena doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, plačilu najemnine za
stanovanje in kritje drugih stroškov ter izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti z
upoštevanjem socialnih razmer upravičenca (nakup kurjave, ozimnice, ortopedskih pripomočkov).

200403 - Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih

2.700 €

Občina Gornja Radgona mora v skladu z 20. členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o
urejanju pokopališč, v primeru, da ni svojcev, plačati stroške pokopa.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
200423 - Sofinanciranje programov RKS OO G.Radgona

38.100 €
23.100 €

V postavki so zajeti stroški organizacije in izvedbe izvedbe srečanja občanov v tednu starejših kot oblike
navezovanja stikov in druženja. V letu 2012 se izvede zapis za organizacijo in izvedbo navedene
prireditve.
Na podlagi razdelitve Občine Gornja Radgona na Občino Radenci, Občino Sveti Jurij ob Ščavnici in
Občino Gornja Radgona, so bili določeni deleži sofinanciranja Rdečega križa Slovenije. Občina Gornja
Radgona krije 42,89% sredstev za plačo dveh zaposlenih, kar je prav tako zajeto v postavki.

200427 - Ostala humanitarna društva

15.000 €

Občina Gornja Radgona je v skladu s Pravilnikom o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe
programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona bila dolžna
sofinancirati prostovoljne in neprofitne organizacije ter društva, ki izvajajo programe s področja
socialnega in zdravstvenega varstva in skrbijo za zdravje občanov oziroma svojih članov. Za leto 2012 se
pripravlja novi Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialnega varstva, kjer se bo na
podlagi letnega programa izvedel javni razpis in se bodo na osnovi ocene vlog razdelila v proračunu
predvidena sredstva. S tem pravilnikom in z dvigom v ta namen predvidenih, sredstev se bodo vse štiri
občine Upravne enote Gornja Radgona poskušale poenotiti, da ne bi prihajalo med društvi do velikih
razlik.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

78.233 €

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
78.233 €
220101 - Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu

78.233 €

V letu 2012 se plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu planira v skladu z obstoječimi
amortizacijskimi načrti.
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23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

100.000 €

23029001 - Rezerva občine

100.000 €

230201 - Proračunska rezerva občine

100.000 €

V vrednosti proračunske rezerve občine sta zajeti :
- proračunska rezerva (50.000,00 eur), oblikovana na podlagi 49.člena Zakona o javnih financah, ki se
uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč : potres, poplava, zemeljski plaz,
snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške,
živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
- proračunska rezervacija (50.000,00 eur), ki se uporablja za nepredvidene namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
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4001 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORATSKUPNA OBČINSKA UPRAVA

76.271 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

76.271 €

06039001 - Administracija občinske uprave

76.271 €

060310 - Plača in drugi izdatki zaposlenim-medobčinski inšpektorat

44.904 €

V postavki so v skladu in na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju načrtovane plače in drugi
izdatki zaposlenim.

060311 - Materialni stroški - medobčinski inšpektorat

31.367 €

V konto 402000 je zajet ves pisarniški material in tudi potrošni material za tiskalnik in podobno. Pod
konto 402003 se bodo evidentirali odhodki za razne obrazce, kot so plačilni nalogi, zapisniki. Konto
402004 predvideva odhodke za nakup knjig in strokovne literature, predvsem zakonodajnih. V kontu
402099 so zajeti nekateri nepredvidljivi stroški, predvsem pa je predviden najem in uporaba mobilne
naprave za merjenje hitrosti. V kontu 402402 so predvideni potni stroški z drugim vozilom, ki ne pripada
medobčinskemu inšpektoratu ali uporaba lastnega vozila v službene namene in sicer v primerih, ko
izvajata naloge na terenu hkrati oba zaposlena in se za uporabo službenega vozila ni možno uskladiti. Pod
konto 402510 so zajeti vsi stroški najema programa za vodenje in evidentiranje prekrškov, najemnina
prekrškovnega portala in najemnina programa za knjiženje in evidentiranje zadev oz. vodenje
administracije. Pod konto 402900 so predvideni stroški izobraževanj in usposabljanj, predvsem s področja
sprememb zakonodaje in obdobnih usposabljanj. V kontu 402100 so odhodki za nakup nekaterih delov
uniforme, predvsem dotrajanih. V kontu 420200 je predviden nakup nekaterih delov pohištva, saj je
predvidena selitev skupne uprave v drugo pisarno, ki je bila planirana že v letu 2011, vendar še ni bila
realizirana. Stroški zabeleženi pod ostalimi konti so ostali predvideni potrebni stroški delovanja skupne
občinske uprave.
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5001 - KS GORNJA RADGONA

84.510 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

100 €

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

100 €

020210 - Stroški plačilnega prometa

100 €

Krajevna skupnost ima odprt svoj podračun na Upravi za javna plačila, katera si za svoje storitve
zaračunava provizijo za izvajanje plačilnega prometa.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
2.000 €
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
040361 - Dotacije drugim organizacijam

1.000 €

Krajevna skupnost na podlagi vlog društev in zavodov prispeva manjša sredstva za izvajanje raznih
srečanj, prireditev in podobno.

040362 – Prireditve

1.000 €

Planirani so materialni stroški za izvedbo čistilnih akcij, ki jih organizira krajevna skupnost.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

20.110 €

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

20.110 €

060201 - Materialni stroški

16.310 €

V postavki so načrtovani izdatki za tekoče delovanje in izvajanje nalog krajevne skupnosti in njenih
programov. V postavko je poleg rednih materialni stroškov, vključeno tudi popravilo strehe na poslovni
stavbi.

060210 - Sejnine članom KS

3.800 €

Svet krajevne skupnosti Gornja Radgona šteje enajst članov. V postavki so planirane sejnine članom. V
letu 2012 je načrtovanih pet sej sveta KS.
Po statutu KS delujeta v KS tudi dva odbora : Odbor za komunalno dejavnost in Odbor za socialne
zadeve, kulturo, šolstvo in šport. V letu 2012 so načrtovane skupno štiri seje obeh odborov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
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62.300 €

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
160301 - Tekoče vzdrževanje pokopališča

62.300 €
45.930 €

Krajevna skupnost ureja in vzdržuje pokopališče v Gornji Radgoni. V postavki je planirano tekoče
vzdrževanje pokopališča. Pod tekočo vzdrževanje spada odvoz smeti, elektika za mrliško vežo, vodarina,
košnja in druga dela, ki jih za krajevno skupnost opravlja Vrbnjak Lidija, s.p.

160302 - Investicijsko vzdrževanje pokopališča

16.370 €

Pod investicijsko vzdrževanje pokopališča je planirana obnova mrliške veže in vgradnja temeljev za
grobove na zgornjem delu pokopališča.
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5002 - KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI

9.410 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

20 €

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

20 €

020211 - Plačila storitev UJP

20 €

Krajevna skupnost ima odprt svoj podračun pri Upravi za javna plačila, katera si za svoje storitve
zaračunava provizijo za izvajanje plačilnega prometa.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

1.200 €

040366 - Dotacije drugim organizacijam

1.200 €

Krajevna skupnost na podlagi vlog društev in zavodov prispeva manjša sredstva za izvajanje raznih
srečanj, prireditev in podobno.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

8.190 €

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

8.190 €

060202 - Materialni stroški

5.990 €

V postavki so načrtovani izdatki za tekoče delovanje in izvajanje nalog krajevne skupnosti in njenih
programov. V postavko so vključeni redni materialni stroški in vzdrževanje poslovnih objektov.

060217 - Sejnine članom sveta KS

2.200 €

Svet krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci šteje sedem članov. V postavki so planirane sejnine članom.
V letu 2012 je načrtovanih pet sej sveta krajevne skupnosti.
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5003 - KS NEGOVA

17.472 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

30 €

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

30 €

020212 - Plačila storitev UJP

30 €

Krajevna skupnost ima odprt svoj podračun pri Upravi za javna plačila, katera si za svoje storitve
zaračunava provizijo za izvajanje plačilnega prometa.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
800 €
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

800 €

040363 - dotacije drugim organizacijam

800 €

Krajevna skupnost na podlagi vlog društev in zavodov prispeva manjša sredstva za izvajanje srečanj,
prireditev in podobno.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

5.492 €

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

5.492 €

060203 - Materialni stroški

3.492 €

V postavki so načrtovani izdatki za tekoče delovanje in izvajanje nalog krajevne skupnosti in njenih
programov.

060211 - sejnine članom sveta ks

2.000 €

Svet krajevne skupnosti Negova šteje devet članov. V postavki so planirane sejnine članom sveta KS.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
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11.150 €

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
160303 - Odvoz smeti

11.150 €
5.900 €

Krajevna skupnost ureja in vzdržuje pokopališče v Negovi. V postavki je planirano tekoče vzdrževanje
pokopališča, kamor spada odvoz smeti, električna energija za mrliško vežo, vodarina, košnja in druga
dela.

160304 - Investicijsko vzdrževanje pokopališča

5.250 €

Pod investicijsko vzdrževanje pokopališča so planirana sredstva za nadstrešek nad teraso pred vežico in
zamenjava keramike v vežici.
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5004 - KS SPODNJI IVANJCI

12.435 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

13 €

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

13 €

020213 - Stroški plačilnega prometa

13 €

Krajevna skupnost ima odprt svoj podračun pri Upravi za javna plačila, katera si za svoje storitve
zaračunava provizijo za izvajanje plačilnega prometa.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
2.300 €
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

2.300 €

040364 - Dotacije drugim organizacijam

2.300 €

Krajevna skupnost na podlagi vlog društev in zavodov prispeva manjša sredstva za izvajanje raznih
srečanj in prireditev.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

10.122 €

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

10.122 €

060204 - Materialni stroški

8.422 €

V postavki so načrtovani izdatki za tekoče delovanje in izvajanje nalog krajevne skupnosti in njenih
programov. V to postavko so vključeni redni materialni stroški in menjava oken na poslovni stavbi.

060212 - Sejnine članom sveta ks

1.700 €

Svet krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci šteje šest članov. V postavki so planirane sejnine članom. V letu
2012 je načrtovanih pet sej sveta krajevne skupnosti.
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5005 - KS SPODNJA ŠČAVNICA

7.990 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

25 €

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

25 €

020214 - Stroški plačilnega prometa

25 €

Krajevna skupnost ima odprt svoj podračun pri Upravi za javna plačila, katera si za svoje storitve
zaračunava provizijo za izvajanje plačilnega prometa.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
400 €
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

400 €

040365 - Dotacije drugim organizacijam

400 €

Krajevna skupnost na podlagi vlog društev in zavodov prispeva manjša sredstva za izvajanje srečanj,
prireditev in podobno.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

7.565 €

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

7.565 €

060205 - Materialni stroški

5.565 €

V postavki so načrtovani izdatki za tekoče delovanje in izvajanje nalog krajevne skupnosti in njenih
programov.

060213 - Sejnine članom sveta ks

2.000 €

Svet krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica šteje sedem članov. V postavki so planirane sejnine članom. V
letu 2012 je načrtovanih pet sej sveta krajevne skupnosti.
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C - Račun financiranja

913.961 €

4000 - OBČINSKA UPRAVA

913.961 €

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

913.961 €

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
913.961 €
220102 - Odplačila glavnic od dolgoročnih kreditov

913.961 €

V letu 2012 se načrtuje odplačilo glavnic najetih dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah in sicer na
podlagi že obstoječih amortizacijskih načrtov.
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NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV

Prora un Ob ine Gornja Radgona (druga obravnava)
NA RT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2012 - 2015

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
4000
03

Vrednost
projekta*

Za etek
Konec
financiranja financiranja

OB INSKA UPRAVA
ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO
Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302
03029002

Mednarodno sodelovanje ob in
25.000 01.01.2011

OB029-12-0017 Projekt "CITY COOPERATION"

31.12.2011

PV - Transfer iz državnega prora una
PV - Lastna prora unska sredstva
PV - EU sredstva

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Druge skupne administrativne službe

0403
04039003

Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoženjem

OB029-12-0034 Investicija v OŠ Gornja Radgona

1.101.500 01.01.2011

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-12-0035 Vra ilo kupnine v skladu s sodbo o vra ilu parcel

29.855 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva
1.000 01.01.2012

OB029-12-0037 Investicijsko vzdrževanje poslovne stavbe Maistrov

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603
06039002

Dejavnost ob inske uprave
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob inske uprave

OB029-12-0001 Nakup opreme- ob inska uprava

17.000 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-12-0031 Nakup zemljiš a v Lomanoših (pri nogometnem igriš

16.000 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-12-0032 Nakup zemljiš a v Negovi (gramozirano parkiriš e z

5.028 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-12-0033 Nakup zemljiš a Fehr, d.o.o.

2.000 01.01.2012
PV - Lastna prora unska sredstva

Ob ina Gornja Radgona - Neznana vrsta prora una

31.12.2012

v EUR
Pred L. 2012

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Po L. 2015

1.881.685

7.851.833

6.254.801

3.328.017

1.642.385

820.000

25.000

0

0

0

0

0

25.000

0

0

0

0

0

25.000

0

0

0

0

0

25.000

0

0

0

0

0

2.500
1.250
21.250

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1.050.000

82.355

0

0

0

0

1.050.000

82.355

0

0

0

0

1.050.000

82.355

0

0

0

0

1.050.000

51.500

0

0

0

0

1.050.000

51.500

0

0

0

0

0

29.855

0

0

0

0

0

29.855

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

0

60.028

0

0

0

0

0

60.028

0

0

0

0

0

60.028

0

0

0

0

0

17.000

0

0

0

0

0

17.000

0

0

0

0

0

16.000

0

0

0

0

0

16.000

0

0

0

0

0

5.028

0

0

0

0

0

5.028

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri

Vrednost
projekta*

Za etek
Konec
financiranja financiranja

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Po L. 2015

0

20.000

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0

144.000

0

0

0

0

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre ami

0

144.000

0

0

0

0

0

144.000

0

0

0

0

0

144.000

0

0

0

0

0
0

42.000
102.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0

130.000

188.000

0

0

0

0

130.000

188.000

0

0

0

0

130.000

188.000

0

0

0

0

60.000

0

0

0

0

0
0

50.000
10.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

98.000

0

0

0

0
0

0
0

45.161
52.839

0
0

0
0

0
0

0

0

90.000

0

0

0

0
0

0
0

41.475
48.525

0
0

0
0

0
0

0

70.000

0

0

0

0

0
0

55.000
15.000

0
0

0
0

0
0

0
0

22.920

2.049.024

831.000

1.140.000

980.000

820.000

0

689.589

831.000

1.140.000

980.000

820.000

0

689.589

831.000

1.140.000

780.000

820.000

0

75.000

0

0

0

0

0

75.000

0

0

0

0

0

90.000

0

0

0

0

0

90.000

0

0

0

0

0

22.000

0

0

0

0

0
0

15.301
6.699

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

25.000

0

0

0

0

0

25.000

0

0

0

OB029-12-0055 Nakup zemljiš a v industrijski coni Mele (za izgra

20.000 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva

07
0703

07039002

Delovanje sistema za zaš ito, reševanje in pomo

OB029-12-0024 Rekonstrukcija stropa, ostrešja in strehe objekta

144.000 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva
PV - EU sredstva

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Gozdarstvo

1104
11049001

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

OB029-12-0057 Gozdna cesta 133370 Podgrad-Robinšek

60.000 01.01.2012

31.12.2012

PV - Transfer iz državnega prora una
PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-12-0058 Gozdna cesta 133371 V Glavice

98.000 01.01.2012

31.12.2012

PV - Transfer iz državnega prora una
PV - EU sredstva
OB029-12-0059 Gozdna cesta 133373 do Maruši a

90.000 01.01.2012

31.12.2012

PV - Transfer iz državnega prora una
PV - EU sredstva
OB029-12-0060 Gozdna cesta 133394 Ivanjšica-Gomzi

70.000 01.01.2012

31.12.2012

PV - Transfer iz državnega prora una
PV - Lastna prora unska sredstva

13

v EUR
Pred L. 2012

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302
13029002

Cestni promet in infrastruktura
Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest

OB029-12-0003 Modernizacija ceste JP 704721 Trotkova-Negovski Vr

75.000 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-12-0004 Modernizacija G2-110 Panonska ulica + rondo

90.000 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-12-0005 Modernizacija JP 606542 Vodovodna ulica (Holc)

22.000 01.01.2012

31.12.2012

PV - Transfer iz državnega prora una
PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-12-0006 Modernizacija JP 604951 G.Radgona- Lackova ulica

25.000 01.01.2012
PV - Lastna prora unska sredstva

Ob ina Gornja Radgona - Neznana vrsta prora una

31.12.2012

Stran 2 od 8

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB029-12-0007 Modernizacija LC 104 041 Sp.Š avnica (stara šola)

Vrednost
projekta*

Za etek
Konec
financiranja financiranja

287.589 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva
PV - EU sredstva
OB029-12-0008 Investicijsko vzdrževanje ob inskih cest

30.000 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-12-0045 Modernizacija JP Negova-Lokavci (Pu ko)

85.000 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-12-0046 Modernizacija JP 605651 Ivanjševski Vrh (Kurbus)

70.000 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-12-0047 Sanacija plazu in ceste JP 605641 Rodmošci (plaz)

95.000 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-12-0048 Modernizacija JP 606931 Zagajski Vrh- Drvanja

75.000 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-12-0049 Modernizacija JP 605311 rešnjevci- Police (garaže

85.000 01.01.2012

31.12.2012

PV - Transfer iz državnega prora una
PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-13-0001 Modernizacija LC 104082 Ivanjševski Vrh- Orehovski

600.000 01.01.2013

31.12.2013

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-13-0002 Modernizacija JP 605151 Police-Lomanoše (Švab, Caf

110.000 01.01.2013

31.12.2013

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-13-0003 Modernizacija JP 605601 Orehovci-Kurbus-Škrlec

56.000 01.01.2013

31.12.2013

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-13-0004 Modernizacija LC 104051 G.Radgona-Nori ki Vrh

700.000 01.01.2013

31.12.2015

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-13-0005 Modernizacija JP 606081, KP 606082 Radvenci-Krambe

160.000 01.01.2013

31.12.2013

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-13-0006 Modernizacija JP 606051 Ivanjski Vrh-Kukovec

35.000 01.01.2013

31.12.2013

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-13-0007 Modernizacija JP 606151 Sp.Ivanjci-Bra ko

40.000 01.01.2013

31.12.2013

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-13-0008 Modernizacija LC 104031 Sp.Š avnica (Hari, Šinko)

45.000 01.01.2013

31.12.2013

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-13-0009 Modernizacija JP 605093 Sp.Š avnica-stara šola-Zad

35.000 01.01.2013

31.12.2013

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-14-0001 Modernizacija JP 606402 Orehovski Vrh-Kocbek (deln

66.000 01.01.2014

13.12.2014

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-14-0002 Modernizacija JP 605211 G.Radgona-Hercegovš ak-Zem

65.000 01.01.2014
PV - Lastna prora unska sredstva

Ob ina Gornja Radgona - Neznana vrsta prora una

31.12.2014

v EUR
Pred L. 2012

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Po L. 2015

0

287.589

0

0

0

0

0
0

83.880
203.709

0
0

0
0

0
0

0
0

0

30.000

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

0

0

85.000

0

0

0

0

0

85.000

0

0

0

0

0

70.000

0

0

0

0

0

70.000

0

0

0

0

0

0

95.000

0

0

0

0

0

95.000

0

0

0

0

75.000

0

0

0

0

0

75.000

0

0

0

0

85.000

0

0

0

0

0
0

78.000
7.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

200.000

200.000

200.000

0

0

0

200.000

200.000

200.000

0

0

0

0

110.000

0

0

0

0

0

110.000

0

0

0

0

56.000

0

0

0

0

0

56.000

0

0

0

0

0

200.000

250.000

250.000

0

0

0

200.000

250.000

250.000

0

0

0

0

0

160.000

0

0

0

0

0

160.000

0

0

0

35.000

0

0

0

0

0

35.000

0

0

0

0

0

40.000

0

0

0

0

0

40.000

0

0

0

0

0

45.000

0

0

0

0

0

45.000

0

0

0

0

0

0

0

35.000

0

0

0

0

0

35.000

0

0

0

0

100.000

0

0

0

0

0

100.000

0

0

0

0

0

65.000

0

0

0

0

0

65.000

0

0
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB029-14-0003 Modernizacija LC 203361 Brengova-Osek-Lo ki Vrh-Ne

Vrednost
projekta*

Za etek
Konec
financiranja financiranja

100.000 01.01.2014

31.12.2014

PV - Transfer iz državnega prora una
PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-14-0004 Modernizacija JP 606601 Stavešinski Vrh- Šiman

50.000 01.01.2014

31.12.2014

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-14-0005 Modernizacija JP 606931 Sp.Ivanjci-Vogrin

30.000 01.01.2014

31.12.2014

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-14-0006 Modernizacija JP Lastomerci-Zbigovci (Satler)

250.000 01.01.2014

31.12.2015

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-14-0007 Modernizacija JP 605551 rešnjevci- Krempl

80.000 01.01.2014

31.12.2014

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-15-0001 Modernizacija JP 605371, rešnjevci-Zemlji

80.000 01.01.2015

31.12.2015

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-15-0003 Modernizacija JP 605781 Lokavci (Elblov breg)- II.

120.000 01.01.2015

31.12.2015

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-15-0004 Modernizacija JP 606101 Ivanjševci- G.Ivanjci

120.000 01.01.2015

31.12.2015

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-15-0005 Modernizacija JP 605622 Stavešinci (Zorgar)

120.000 01.01.2015

31.12.2015

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-15-0006 Modernizacija JP 605121 Plitvi ki Vrh- Mavko

80.000 01.01.2015

31.12.2015

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-15-0007 Modernizacija JP 606181 O eslavci-Križan

15.000 01.01.2015

31.12.2015

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-15-0008 Modernizacija JP 606191 O eslavci-Štefan (Klemen i

30.000 01.01.2015

31.12.2015

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-16-0001 Modernizacija LC 203301 Zg.Š avnica-Sp.Š avnica

300.000 01.01.2016

31.12.2016

PV - Lastna prora unska sredstva
13029006

Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB029-15-0002 Modernizacija R2-438 Podgrad- plo nik+ JR

200.000 01.01.2015

31.12.2015

PV - Lastna prora unska sredstva

1306
13069001

Telekomunikacije in pošta
Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

OB029-12-0040 Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širok

1.382.355 01.01.2011
PV - EU sredstva

Ob ina Gornja Radgona - Neznana vrsta prora una

31.12.2012

v EUR
Pred L. 2012

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Po L. 2015

0

100.000

0

0

0

0

0
0

80.000
20.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

0

160.000

90.000

0

0

0

0

160.000

90.000

0

0

0

0

80.000

0

0

0

0

0

80.000

0

0

0

0

0

0

0

80.000

0

0

0

0

0

80.000

0

0

0

0

0

120.000

0

0

0

0

0

120.000

0

0

0

0

0

120.000

0

0

0

0

0

120.000

0

0

0

0

0

120.000

0

0

0

0

0

120.000

0

0

0

0

0

80.000

0

0

0

0

0

80.000

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

0

0

300.000

0

0

0

0

0

300.000

0

0

0

0

200.000

0

0

0

0

0

200.000

0

0

0

0

0

200.000

0

22.920

1.359.435

0

0

0

0

22.920

1.359.435

0

0

0

0

22.920

1.359.435

0

0

0

0

22.920

1.359.435

0

0

0

0
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
14

Vrednost
projekta*

Za etek
Konec
financiranja financiranja

Leto 2012

Leto 2013

96.734

658.550

232.216

0

0

0

96.734

658.550

232.216

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

96.734

648.550

232.216

0

0

0

96.734

638.550

232.216

0

0

0

9.673
4.837
82.224

63.855
31.928
542.767

23.222
11.611
197.383

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

10.000

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ INE

437.174

2.677.602

3.404.040

2.016.903

619.606

0

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

437.174

2.677.602

3.404.040

2.016.903

619.606

0

437.174

89.903

11.496

12.515

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

437.174

79.903

11.496

12.515

0

0

437.174

79.903

11.496

12.515

0

0

0

2.587.699

3.392.544

2.004.388

619.606

0

0

2.582.699

3.392.544

2.004.388

619.606

0

0
0
0

291.443
639.744
1.651.512

388.096
805.238
2.199.211

224.800
505.725
1.273.864

68.129
165.416
386.062

0
0
0

0

5.000

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

0

990.680

1.261.966

171.114

42.779

0

0

152.982

0

0

0

0

0

152.982

0

0

0

0

0

152.982

0

0

0

0

0

152.982

0

0

0

0

0

737.698

1.261.966

171.114

42.779

0

0

737.698

1.261.966

171.114

42.779

0

0

30.000

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

GOSPODARSTVO
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403
14039001

Promocija ob ine

OB029-12-0016 Lisjakova struga

10.000 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva
14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB029-10-0001 Projekt "SKUPAJ"

967.500 01.01.2010

31.12.2013

PV - Transfer iz državnega prora una
PV - Lastna prora unska sredstva
PV - EU sredstva
OB029-12-0056 Ureditev prostorov arhiva za Carinsko izpostavo Mu

10.000 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva

15
1502

15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB029-12-0018 Sanacija odlagališ a Hrastje Mota

10.000 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-12-0019 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci

541.088 01.01.2003

31.12.2014

PV - Lastna prora unska sredstva
15029002

Ravnanje z odpadno vodo

OB029-12-0020 istilna naprava Gornja Radgona

8.599.238 01.01.2012

31.12.2015

PV - Transfer iz državnega prora una
PV - Lastna prora unska sredstva
PV - EU sredstva
OB029-12-0052 Izvedba merilnega jaška na izpustu iz podjetja Ing

5.000 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva

16

v EUR

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602
16029003

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Prostorsko na rtovanje

OB029-12-0002 Prostorsko na rtovanje- projektna in prostorska do

152.982 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva

1603
16039001

Komunalna dejavnost
Oskrba z vodo

OB029-12-0010 Izgradnja vodovoda Kajuhova ulica

30.000 01.01.2012
PV - Lastna prora unska sredstva

Ob ina Gornja Radgona - Neznana vrsta prora una

31.12.2012

Pred L. 2012

Leto 2014

Leto 2015

Po L. 2015
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri

Vrednost
projekta*

Za etek
Konec
financiranja financiranja

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Po L. 2015

0

19.631

0

0

0

0

0

19.631

0

0

0

0

0

663.067

1.261.966

171.114

42.779

0

0
0
0

66.307
31.693
565.067

126.197
60.319
1.075.451

17.111
8.179
145.824

4.278
2.045
36.456

0
0
0

0

10.000

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

100.000

0

0

0

0

0

100.000

0

0

0

0

0

90.000

0

0

0

0

0

90.000

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

410

0

0

0

0

0

410

0

0

0

0

0

410

0

0

0

0

0

410

0

0

0

0

0

410

0

0

0

0

249.857

935.831

0

0

0

0

Ohranjanje kulturne dediš ine

78.871

543.903

0

0

0

0

Nepremi na kulturna dediš ina

0

12.343

0

0

0

0

0

12.343

0

0

0

0

0

12.343

0

0

0

0

78.871

531.560

0

0

0

0

78.871

531.560

0

0

0

0

23.004
55.867

99.172
432.389

0
0

0
0

0
0

0
0

170.986

294.428

0

0

0

0

170.986

294.428

0

0

0

0

170.986

294.428

0

0

0

0

150.341
10.067
10.578

171.441
52.600
70.386

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

OB029-12-0022 Sofinanciranje vodooskrbe SV Slovenije

19.631 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-12-0023 Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodn

2.138.925 01.01.2012

31.12.2015

PV - Transfer iz državnega prora una
PV - Lastna prora unska sredstva
PV - EU sredstva
OB029-12-0050 Izgradnja vodovoda Police ter Plitvi ki Vrh- Spodn

10.000 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-12-0051 Izgradnja vodovodnega omrežja Police, na relaciji

15.000 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva

1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002

Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB029-12-0029 Vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in ve s

90.000 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-12-0030 Izvajanje nujnih interventnih posegov in ostalih m

10.000 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

Primarno zdravstvo

17029001

Dejavnost zdravstvenih domov

OB029-12-0012 Sofinanciranje nabave vozila za patronažno službo

410 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802
18029001

OB029-12-0061 Postavitev kipa Johannes Aquile

12.343 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva
18029002

Premi na kulturna dediš ina

OB029-12-0042 Zaklju na faza obnove kulturnega spomenika Špital

610.431 01.01.2011

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva
PV - EU sredstva

1803
18039001

v EUR
Pred L. 2012

Programi v kulturi
Knjižni arstvo in založništvo

OB029-12-0041 Obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona

465.413 01.01.2011

31.12.2012

PV - Transfer iz državnega prora una
PV - Lastna prora unska sredstva
OV - Druge ob ine

Ob ina Gornja Radgona - Neznana vrsta prora una

Stran 6 od 8

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
1805

Vrednost
projekta*

Za etek
Konec
financiranja financiranja

Šport in prosto asne aktivnosti

18059001

Programi športa

OB029-12-0013 Razpis fundacije za šport- obnova teniških oz.nogo

62.500 01.01.2012

31.12.2012

PV - Transfer iz državnega prora una
PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-12-0063 Izgradnja sla ilnic na TŠC Trate

20.000 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva
18059002

Programi za mladino

OB029-12-0053 Mladinski center- investicijsko vzdrževalna dela

15.000 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva

19

IZOBRAŽEVANJE

1902
19029001

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Vrtci

OB029-12-0044 Izgradnja kontejnerskega vrtca v rešnjevcih

300.000 01.01.2013

31.12.2013

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-12-0054 Vrtec Manka Golarja- investicijsko vzdrževanje

9.200 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva

1903
19039001

Primarno in sekundarno izobraževanje
Osnovno šolstvo

OB029-12-0028 OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova- investicijski tran

3.800 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-12-0036 Podružni na šola za izobraževanje in usposabljanje

49.000 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-12-0039 Projekt "JEM LOKALNO"

39.744 01.01.2012

31.12.2013

PV - Lastna prora unska sredstva
PV - EU sredstva
OB029-12-0043 Investicijsko vzdrževanje Osnovna šola Negova

8.600 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-12-0062 Glasbena šola Gornja Radgona- investicijski transf

4.289 01.01.2012

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva
OB029-12-0064 Investicijski transferji OŠ Gornja Radgona

15.300 01.01.2012
PV - Lastna prora unska sredstva

Ob ina Gornja Radgona - Neznana vrsta prora una

31.12.2012

v EUR
Pred L. 2012

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Po L. 2015

0

97.500

0

0

0

0

0

82.500

0

0

0

0

0

62.500

0

0

0

0

0
0

18.750
43.750

0
0

0
0

0
0

0
0

0

20.000

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

123.353

337.580

0

0

0

0

9.200

300.000

0

0

0

0

9.200

300.000

0

0

0

0

0

300.000

0

0

0

0

0

300.000

0

0

0

0

9.200

0

0

0

0

0

9.200

0

0

0

0

0

114.153

37.580

0

0

0

0

114.153

37.580

0

0

0

0

3.800

0

0

0

0

0

3.800

0

0

0

0

0

49.000

31.000

0

0

0

0

49.000

31.000

0

0

0

0

33.164

6.580

0

0

0

0
0

9.452
23.712

2.109
4.471

0
0

0
0

0
0

0

8.600

0

0

0

0

0

8.600

0

0

0

0

0

4.289

0

0

0

0

0

4.289

0

0

0

0

0

15.300

0

0

0

0

0

15.300

0

0

0

0
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
4001
06

Za etek
Konec
financiranja financiranja

v EUR
Pred L. 2012

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Po L. 2015

MEDOB INSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OB INSKA UPRAVA

0

500

0

0

0

0

LOKALNA SAMOUPRAVA

0

500

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

1.881.685

7.852.333

6.254.801

3.328.017

1.642.385

820.000

182.261
1.526.332

4.880.590
2.011.259

3.577.880
2.052.772

1.419.688
1.666.419

422.518
1.147.461

0
820.000

0603
06039002

Dejavnost ob inske uprave
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob inske uprave
500 01.01.2012

OB029-12-0009 Nakup pisarniškega pohištva- medob inski inšpektor

31.12.2012

PV - Lastna prora unska sredstva
Skupaj NRP:

Legenda:
* - podatek iz dokumentacije projekta

PV-EU
PV-LS

PV - EU sredstva
PV - Lastna prora unska sredstva

PV-TDP

PV - Transfer iz državnega prora una

Skupaj PV - Prora unski viri
OV-DO

OV - Druge ob ine

Skupaj OV - Ostali viri

Ob ina Gornja Radgona - Neznana vrsta prora una

162.514

890.097

624.150

241.911

72.406

0

1.871.107

7.781.947

6.254.801

3.328.017

1.642.385

820.000

10.578

70.386

0

0

0

0

10.578

70.386

0

0

0

0
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KADROVSKI NAČRT
OBČINSKE UPRAVE

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-00, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 007-6/2010-U10
Datum: 23.12.2011

Na podlagi 42., 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 –
uradno prečiščeno besedilo ZJU-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E) in na
podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08,
49/09, 38/2010-ZUKN, 107/2010) je pripravljen
KADROVSKI NAČRT OBČINSKE UPRAVE
OBČINE GORNJA RADGONA
ZA LETO 2012 in 2013

Z.Š.

DELOVNO MESTO

Tarifni
razred

Število
zaposlenih
konec leta
2011

Predvideno
število
zaposlenih
v letu 2012

Predvideno
število
zaposlenih
v letu 2013

VII/2
VII
VII
VII
VII
VII
VI
V
V

1
2
2
5
2
0
1
0
1

1
2
2
6
1
1
0
2
0

1
2
2
6
1
1
0
2
0

1
1
3
1
3
1
1
1
3
29

1
0
3
1
3
1
0
1
3
28

1
0
3
1
3
1
0
1
3
28

URADNIŠKA DELOVNA MESTA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Direktor občinske uprave
Višji svetovalec I
Višji svetovalec II
Višji svetovalec III
Svetovalec II
Svetovalec III
Višji referent I
Referent I
Referent III

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Računovodja VII/2-I
Poslovni sekretar VI
Poslovni sekretar V-II
Tajnica funkcionarja V-I
Finančno računovodski delavec V
Administrator V
Sodelavec V
Vzdrževalec III
Čistilka I
SKUPAJ

STROKOVNO TEHNIČNA DELOVNA MESTA

VII/2
VI
V
V
V
V
V
III
I

OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o javnih financah so sestavni del obrazložitve
predloga proračuna tudi načrti delovnih mest z obrazložitvami. Na podlagi 43. člena Zakona o
javnih uslužbencih mora predstojnik ob pripravi proračuna podati predlog kadrovskega načrta,
ki mora biti usklajen s predlogom proračuna. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko
stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev po delovnih mestih
za obdobje dveh let. Na podlagi 44. člena Zakona o javnih uslužbencih kadrovski načrt v
upravah lokalnih skupnosti sprejme predstojnik.
V kadrovskem načrtu se opredeli število zaposlenih glede na tarifni razred. Ločeno se
opredeli število pripravnikov.
Trenutno je na dan 1. 12. 2011 v občinski upravi poleg direktorja dejansko zaposlenih 27
javnih uslužbencev.
V kadrovskem načrtu se v letu 2012 skupaj z direktorjem predvideva 15 uradniških delovnih
mest in 13 strokovno tehničnih delovnih mest.
V kadrovskem načrtu se v letu 2013 skupaj z direktorjem predvideva 15 uradniških delovnih
mest in 13 strokovno tehničnih delovnih mest.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
občin

Gornja Radgona in Apače
Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564 38 37; Fax:02/564 38 14 ; E-mail: medobcinski.inspektorat@gor-radgona.si

Številka: 0611-16/2011/9
Datum: 13. 10. 2011

Na podlagi 42., 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 UPB3 in 65/08) in drugega odstavka 9. člena Sporazuma o medsebojnih pravicah,
obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih je pripravljen

KADROVSKI NAČRT SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MEDOBČINSKEGA
INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN GORNJA RADGONA IN APAČE
ZA LETO 2012 in 2013

Z.Š.

1.
2.

DELOVNO MESTO

INŠPEKTOR
REDAR
SKUPAJ

Tarifni
razred

Število
zaposlenih
konec leta
2011

Predvideno
št.
zaposlenih v
letu 2012

Predvideno
št.
zaposlenih v
letu 2013

VII
V

1
1
2

1
1
2

1
1
2

OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi 43. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 UPB3 in 65/08)
mora predstojnik ob pripravi proračuna podati predlog kadrovskega načrta, v katerem se
prikaže dejansko in predvideno število zaposlenih po delovnih mestih za obdobje dveh let. V
skladu s sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih
razmerjih pa je v drugem odstavku 9. člena določeno, da kadrovski načrt pripravi inšpektor in
ga skupaj s finančnim načrtom predloži v odobritev županoma občin ustanoviteljic.
V kadrovskem načrtu se opredeli število zaposlenih glede na tarifni razred.
Na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora
»MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO«, je v skupni upravi od 1. 7. 2009
zaposlen 1 javni uslužbencev in sicer občinski inšpektor s VII. Stopnjo izobrazbe, od dne 15.
2 2010 pa še 1 javni uslužbenec in sicer občinski redar s V. stopnjo izobrazbe.
V kadrovskem načrtu se tako za skupno občinsko upravo v letu 2012 skupaj predvideva 2
uradniški delovni mesti, prav tako tudi v letu 2013, torej se ne predvideva sprememb
zaposlitev.

Pripravil:
Aleš Potočnik, inšpektor, l.r.

V Gornji Radgoni,

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

V Apačah,

ŽUPAN
OBČINE APAČE
Franc PIŽMOHT, l.r.

2

NAČRT NABAV IN GRADENJ
V OBČINSKI UPRAVI

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

Številka: 007-6/2010-U112
Datum: 2. 11. 2011
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08,
49/09, 38/2010-ZUKN, 107/2010) izdajam naslednji

NAČRT NABAV
V OBČINSKI UPRAVI OBČINE GORNJA RADGONA
ZA LETO 2012
Z.št.
Opis
1. Nakup pisarniškega pohištva
2. Nakup strojne računalniške opreme
Skupaj

v€
Leto 2012
4.000,00
13.000,00
17.000,00

Obrazložitev:
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o javnih financah je sestavni del obrazložitve
predloga proračuna tudi načrt nabav z obrazložitvami.
4.000,00 EUR
1. Nakup pisarniškega pohištva
Predvidena je ureditev pisarn zaradi preselitve glavne pisarne in preselitve nekaterih
uslužbencev v novo urejene pisarne, zato bo potrebno nabaviti dodatno potrebno
pisarniško pohištvo in opremo.
2. Nakup strojne računalniške opreme
13.000,00 EUR
Ø Posodobitev aplikacije za delo s prostorskimi informacijskimi podatki
1.000,00 €
Na občini Gornja Radgona pri svojih delovnih nalogah uporabljamo aplikacijo Terra
2011, s katero hitreje in učinkoviteje dosegamo visoko zastavljene cilje. Namenski
aplikacijski sistemi omogočajo dostop in pregled prostorskih informacijskih podatkov.
S sprejetjem novega prostorskega akta – Občinski prostorski načrt za občino Gornja
Radgona bo potrebno posodobiti baze s podatki iz OPN.
Ø Nakup aplikacije za potrebe civilne zaščite in gasilstva
1.700,00 €
Predvidena je nabava dodatne aplikacije Terra 2011 z osnovnimi moduli in šolanjem,
za potrebe civilne zaščite in gasilstva. Predvidena je tudi nabava dodatnega modula
REN za pregledovanje podatkov iz popisa nepremičnin s pomočjo programa
Terra2011.

Ø Nabava programa za vzpostavitev katastra prometne signalizacije
6.000,00 €
Vzpostavitev katastra in nabava programa za vzpostavitev katastra vertikalne in talne
prometne signalizacije na občinskih cestah je potrebna zaradi lažje evidence in
kontrole nad postavljeno prometno signalizacijo in kontrole nad vzdrževanjem
prometne signalizacije. Program zajema digitalni prikaz prometne signalizacije na
terenu in tudi fotografije prometne signalizacije.
Ø Nakup računalniške, komunikacijske in druge tehnične opreme
4.300,00 €
Nakup računalnikov s programsko opremo, tiskalnikov, kakor tudi ostale tehnične in
informacijsko-komunikacijske opreme je ne obhoden, kajti računalniška tehnologija in
druga tehnična oprema je podvržena hitremu tehnološkemu zastaranju, zato je
potrebno, da jo postopoma zamenjujemo.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

PROGRAM PRODAJE
FINANČNEGA IN STVARNEGA
PREMOŽENJA
OBČINE GORNJA RADGONA
V LETU 2012

PROGRAMA PRODAJE (LETNI NAČRT) OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA
NA OBMOČJU OBČINE GORNJA RADGONA – za leto 2012

Zap Objekt (zemljišče)
. št.
1

K.o.

Parc.
št.

Kultura po
katastrskih
podatkih

2
Zemljišče na
Jurkovičevi ulici in
grajskem hribu v Gor.
Radgoni (pri
poslovnih objektih
družbe Radgonske
gorice d.d.)

3
Gornja
Radgona

4
69/3
83/3

2.

Zemljišče na
Jurkovičevi ulici in
grajskem hribu v Gor.
Radgoni (pri
poslovnih objektih
družbe Radgonske
gorice d.d.)

Gornja
Radgona

65/22
65/23
66

Sadovnjak
Sadovnjak
Stavba
Sadovnjak
Njiva

3.

Zemljišče pri
poslovnem objektu
Borak v Gor. Radgoni

Gornja
Radgona

364/2

4.

Zemljišče v Policah
(pri gospodarskem in
pomožnem objektu
Kolarič)

Police

5.

Poslovni prostor
Gornja
(Šprangerova klet) v
Radgona
poslovno-stanovanjski
stavbi Simoničev breg
1 v Gor. Radgoni

6.

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

1.

Gornja
Radgona

Okvirna Predlog
cena
načina
(EUR) prodaje

6
960 m2
275 m2
(deli obeh
zemljišč v
velikosti cca 500
m2, ki se nahajajo
nad delom Kleti
pod slapom in
ostalimi kletmi v
grajskem hribu)

7
8
10.000,00 Prodaja
konkretnemu
investitorju na
podlagi vloge –
po geodetski
odmeri
(Radgonske
gorice d.d.)

45 m2
130 m2
18 m2
535 m2
634 m2

Skupaj za Javno zbiranje
1.362 m2: ponudb in
27.200,00 prodaja
konkretnemu
investitorju na
podlagi vloge –
po geodetski
odmeri
(Radgonske
gorice d.d.)

Dvorišče

6.352 m2
(del zemljišča v
velikosti cca 80
m2 – funkcionalno
zemljišče)

1.400,00 Prodaja
konkretnemu
investitorju na
podlagi vloge –
po geodetski
odmeri

534/2

Travnik

2.730 m2
(del zemljišča v
velikosti cca
1.500 m2)

15.000,00 Prodaja
konkretnemu
investitorju na
podlagi vloge –
po geodetski
odmeri

599/4

Stanovanjska stavba
Gosp. poslopje

Poslovni prostor
(Šprangerova
klet) v velikosti
188,11 m2

26.727,00 Javno zbiranje
ponudb

Travnik
Pot

582 m2
(del zemljišča v
velikosti cca 20
m2 )

526

5

Izmera v m2

Gozd
Gozd

300,00 Prodaja
konkretnemu
investitorju na
podlagi vloge –
po geodetski
odmeri

7.

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

Gornja
Radgona

65/21

73

8.

Zemljišče v Gor.
Gornja
Radgoni (pri
Radgona
poslovno-stanovanjski
stavbi na Lackovi 23)

312/1

9.

Zemljišče v Gor.
Gornja
Radgoni (pri
Radgona
večstanovanjski stavbi
Partizanska 20-24)

612

Njiva
Ekstenzivni
sadovnjak

32.093 m2
(del zemljišča v
velikosti cca
2.000 m2)

Gozd

1.014 m2
(del zemljišča v
velikosti cca 300
m2 )

Dvorišče

110 m2
(funkcionalno
zemljišče za
potrebe dveh
stanovanj-Granfol
in Pintarič)

2.200,00 Prodaja
konkretnim
investitorjem na
podlagi vloge
(Granfol in
Pintarič)

455 m2
42 m2
(na zemljišču so
postavljene
garaže različnih
lastnikov)

10.000,00 Prodaja
konkretnim
investitorjem na
podlagi vloge
(lastniki
posameznih
garaž)

Dvorišče
Stavba ali zgradba

380 m2

10. Zemljišče v

Črešnjevci

694/3

Travnik

11. Zemljišča pri

Gornja
Radgona

797/2
803/1
803/2
816/2
816/5

Pot
Funkcionalni objekt
Pot
Prodajni trg
Prodajni trg
Njiva

1216/4

Pot

1216/4

Dvorišče

Črešnjevcih (pri
Žnidariču)

Pomurskem sejmu v
Gor. Radgoni

642 m2
72 m2
692 m2
2.515 m2
512 m2
Del zemljišča v
velikosti 5.640 m2
Del zemljišča v
velikosti 132 m2
Del zemljišča v
velikosti 635 m2

SKUPAJ:

20.000,00 Javno zbiranje
ponudb – po
geodetski
odmeri obeh
parcel
3.000,00

3.944,40
(po cenitvi
sodnega
cenilca)

Prodaja
konkretnemu
investitorju na
podlagi vloge
Zamenjava
zemljišč za
parcele v lasti
Pomurskega
sejma (po
ocenitvi vseh
zemljišč)

119.771,40 EUR

Gornja Radgona, 25. 10. 2011

PRIPRAVIL:
Andrej SUBAŠIČ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

PROGRAM NAKUPOV
FINANČNEGA IN STVARNEGA
PREMOŽENJA
V LETU 2012

PROGRAM NAKUPOV (letni načrt) – za leto 2012

Zap. Objekt (zemljišče) K.o.
št.
1

1.

2.

3.

4.

2
3
Zemljišče v
Lomanoše
Lomanošah (pri
nogometnem igrišču)
-trenutno je v lasti
Marije Šinko

Parc.
št.

5

6
4.283 m2

265/3

Gospod. poslopje
Dvorišče
Stanovanjska stavba

18 m2
751 m2
72 m2

Zemljišče v Negovi
Negova
(gramozirano
parkirišče za
avtobuse in del
asfaltirane lokalne
ceste) – trenutno je v
lasti Nade Kardinar

1198/2

Pašnik
Pašnik

61 m2
229 m2

1198/3

Pašnik

583 m2

Zemljišče med
Negova
trgovino Fehr d.o.o.,
Purgajem in
objektom Društva
upokojencev Negova
– trenutno je v lasti
trgovine Fehr d.o.o.,
Viktorja Purgaja in
Društva upokojencev
Negova

1205/2

Poslovna stavba
Dvorišče
Stanovanjska stavba
Dvorišče
Poslovna stavba
Dvorišče

Zemljišča v
industrijski coni
Mele (za izgradnjo
železniške postaje)

Skupaj
cca 15
parcel

Mele

4
265/1

Izmera v m2

Kultura po
katastrskih
podatkih

1204/3
1205/3

Travnik

Okvirna Način
cena
nakupa
(EUR)
7
8
Skupaj: Na podlagi
16.000,00 prodajne
pogodbe

Skupaj: Na podlagi
5.028,48 prodajne
pogodbe

349 m2
1.588 m2
160 m2
333 m2
53 m2
456 m2
(skupaj del
zemljišča v izmeri
cca 450 m2)

Skupaj: Na podlagi
cca prodajne
2.000,00 pogodbe – po
geodetski
odmeri

Skupaj cca 10.000 Skupaj cca: Na podlagi
m2
20.000,00 prodajnih
pogodb

SKUPAJ:

43.028,48 EUR

Datum: 23. 11. 2011

PRIPRAVIL:
Andrej SUBAŠIČ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

PREDLOG
SKRAJŠANI POSTOPEK
Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), 44. člena Zakona o upravljanju
kapitalskih naložb Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/2010, 18/2011, 77/2011) in 20.
člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis
Prepih, št. 24/2006 in 47/2008) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji __. redni seji,
dne ________ 2012 sprejel

ODLOK
O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA
KOMUNALA RADGONA d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen
S tem odlokom Občina Gornja Radgona, s sedežem v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 13,
9250 Gornja Radgona (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja Javno podjetje
KOMUNALA RADGONA d.o.o., Gornja Radgona, kot družbo z omejeno odgovornostjo (v
nadaljnjem besedilu: podjetje) za opravljanje dejavnosti iz tega odloka.
II. FIRMA IN SEDEŽ
2.člen
Ime podjetja je: KOMUNALA RADGONA, javno podjetje, d.o.o.
Skrajšano ime podjetja je: KOMUNALA RADGONA d.o.o.
Sedež podjetja je: Gornja Radgona, Partizanska cesta 13.
3.člen
Podjetje ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm, ki ima v sredini grb Občine Gornja
Radgona, na zunanjem obodu je napisano KOMUNALA RADGONA d.o.o., Gornja Radgona.
III. DEJAVNOST PODJETJA
4.člen
A) Obvezne gospodarske javne službe:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in odpadne padavinske vode,
3. zbiranje komunalnih odpadkov,
4. prevoz komunalnih odpadkov,
5. obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
6. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov,
7. urejanje in čiščenje javnih površin,
8. redno vzdrževanje javnih cest,
9. druge občinske gospodarske javne službe, ki ji določa zakon ali odlok ustanovitelja.
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B) Druge dejavnosti:
1. urejanje ter vzdrževanje pokopališč,
2. vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov-tržnic, igrišč,
parkirišč, postajališč, sanitarij, kolesarnic ipd.,
3. oskrba industrijskih porabnikov z vodo in oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
4. plakatiranje, obešanje transparentov in zastav,
5. upravljanje gramoznic in črpanje gramoza, peska ter priprava drugih frakcij za prodajo,
6. upravljanje in vzdrževanje občinskih in ostalih stanovanj ter poslovnih prostorov,
7. izdelava kompletne tehnične in tehnološke dokumentacije za vse vrste visokih in nizkih
gradenj,
8. vzdrževanje športno rekreacijskih objektov,
9. prevoz blaga v cestnem prometu,
10. gradnja hidrogradbenih objektov (cevovodov, vodovodov, kanalizacij),
11. gradnja drugih objektov-nizkogradnje-rekonstrukcije in popravila,
12. zaključna in obrtna dela v gradbeništvu,
13. vzdrževanje in gradnja prometnih objektov,
14. krasitev naselij,
15. gradnja objektov nizkih gradenj ter rušenje objektov, zemeljska dela ter druga gradbena
dela,
16. postavljanje reklamnih objektov,
17. opravljanje javnega potniškega prometa,
18. dajanje soglasij oziroma dovoljenj za priključitev na javni vodovod, javno kanalizacijo
in na druge komunalne objekte in naprave – infrastrukturne objekte v upravljanju ter
dajanje soglasij k dovoljenjem za poseg v prostor, kadar le ta zadeva komunalno
infrastrukturo v upravljanju javnega podjetja.
Po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD šifrant) se dejavnosti podjetja glasijo:
A/01.411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin
CB/14.210 Pridobivanje gramoza in peska
E/41.000
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
F/45.110
Rušenje objektov in zemeljska dela
F/45.210
Splošna gradbena dela
F/45.220
Postavljanje ostrešij in krovska dela
F/45.230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov
F/45.240
Gradnja vodnih objektov
F/45.250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
F/45.310
Električne inštalacije
F/45.320
Izolacijska dela
F/45.330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
F/45.340
Druge inštalacije pri gradnjah
F/45.410
Fasaderska in štukaterska dela
F/45.420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
F/45.430
Oblaganje tal in sten
F/45.441
Steklarska dela
F/45.442
Pleskarska dela
F/45.450
Druga zaključna gradbena dela
G/51.190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G/51.900
Druga trgovina na debelo
G/52.461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki
G/52.488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
I/60.240
Cestni tovorni promet
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I/63.110
I/63.120
I/60.230
K/70.200
K/70.320
K/74.201
K/74.203
K/74.204
K/74.300
K/74.700
K/74.873
O/90.010
O/90.021
O/90.022
O/90.023
O/90.031
O/90.032
O/92.610
O/92.720
O/92.330
O/93.030
O/93.050

Prekladanje
Skladiščenje
Drug kopenski potniški promet
Dajanje lastnih nepremičnin v najem
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
Tehnične preizkušnje in analiziranje
Čiščenje objektov in opreme
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Ravnanje z odplakami
Zbiranje in odvoz odpadkov
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdih odpadkov
Ravnanje z nevarnimi odpadki
Čiščenje okolja
Druge dejavnosti javne higiene
Obratovanje športnih objektov
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
Pogrebna dejavnost
Druge osebne storitve

5. člen
Ustanovitelj lahko z aktom določi, da se posamezna dejavnost gospodarskih javnih služb
izvzame iz upravljanja komunalnega podjetja in zanjo zagotovi druga oblika izvajanja javne
službe, če ugotovi, da bi s tem dosegel praviloma cenejšo in kvalitetnejšo oskrbo za uporabnike
teh storitev.
6.člen
Podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.
7.člen
Poleg splošnih pogojev, ki so predpisani za opravljanje dejavnosti podjetja, mora podjetje pri
opravljanju dejavnosti upoštevati tudi pogoje, določene z odloki ustanovitelja in drugimi
predpisi.
IV. USTANOVITELJ PODJETJA
8. člen
Edini ustanovitelj in lastnik podjetja je Občina Gornja Radgona.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine Gornja Radgona.
9.člen
Ustanovitelj javnega podjetja:
1. določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
ki pomenijo izvajanje gospodarskih javnih služb,
2. odloča o statusnih spremembah javnega podjetja,
3. odloča o cenah, tarifah oziroma taksah javnih dobrin,
3

4. zagotavlja nadzor nad poslovanjem javnega podjetja preko nadzornega sveta, razen če
zakonodaja ne zahteva drugače,
5. imenuje in razrešuje člane nadzornega sveta,
6. daje soglasje k statutu javnega podjetja,
7. daje soglasje k razpolaganju javnega podjetja z nepremičnim premoženjem,
8. daje soglasje k najemanju posojil, z zapadlostjo nad enim letom,
9. sprejme program za obvladovanje kakovosti poslovanja na predlog direktorja podjetja,
10. odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon ali drugi splošni akt ustanovitelja.
V. PREMOŽENJE JAVNEGA PODJETJA, USTANOVITELJSKI DELEŽ IN VLOŽKI
OSEB ZASEBNEGA PRAVA
10. člen
Osnovni kapital družbe znaša 237.856,88 EUR in predstavlja 100 % poslovni delež
ustanovitelja Občine Gornja Radgona in je razdeljen na osnovne vložke, vrednost vsakega pa je
50,00 EUR.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti družbe.
11. člen
Stvari, ki so na podlagi zakona ali akta občine opredeljene kot infrastruktura gospodarskih
javnih služb ni možno vložiti v premoženje javnega podjetja.
12. člen
Ustanovitelj lahko po ustanovitvi javnega podjetja vanj vlaga stvari, pravice ali denarna
sredstva.
13. člen
Premoženje javnega podjetja sestavljajo ustanovno premoženje in premoženje, ki ga je javno
podjetje pridobilo po ustanovitvi.
Javno podjetje lahko s premičnim premoženjem prosto razpolaga, nepremično premoženje pa
sme odsvojiti samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
VI. ORGANI JAVNEGA PODJETJA
14. člen
Organi javnega podjetja so:
- nadzorni svet,
- direktor.
Nadzorni svet
15. člen
Pristojnosti nadzornega sveta so naslednje:
1. imenovanje in odpoklic direktorja družbe;
2. sprejem in potrditev poslovnega načrta družbe na predlog poslovodstva družbe;
3. sprejem in potrditev letnega poročila oz. zaključnega računa družbe;
4. sprejem predloga za imenovanje revizorja;
5. nadzorovanje vodenja poslov družbe, skladno z zakonom in aktom o ustanovitvi družbe;
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6. odločanje o podelitvi ali zavrnitvi soglasja k opravljanju posameznih poslov, v skladu z
aktom o ustanovitvi družbe;
7. odločanje o soglasju direktorju družbe, da lahko sodeluje v drugih konkurenčnih podjetjih
oz. podjemih.
Vprašanja v zvezi z delovanjem nadzornega sveta se podrobneje določijo s statutom javnega
podjetja.
V skladu s 514. členom Zakona o gospodarskih družbah se za nadzorni svet v družbi z omejeno
odgovornostjo smiselno uporabljajo določila o nadzornem svetu v delniški družbi.
16. člen
Družba ima nadzorni svet. Mandat članov nadzornega sveta traja 4 leta. Nadzorni svet
sestavljajo trije člani, od teh dva zastopata interese družbenika, eden pa je predstavnik delavcev
družbe. Izmed predstavnikov družbenika se izvolita tudi predsednik nadzornega sveta in njegov
namestnik.
Nadzorni svet je sklepčen in lahko veljavno odloča, če je na seji navzoča večina izvoljenih
članov. V primeru neodločenega glasovanja ima odločitev predsednika prevladujoči glas.
Nadzorni svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje uredi način svojega dela.
17. člen
Nadzorni svet nadzoruje poslovanje javnega podjetja.
Nadzorni svet lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo
blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari.
18. člen
Svet delavcev lahko v nadzorni svet izvoli enega člana, ki zastopa interese zaposlenih, o tem pa
se obvesti in seznani družbenika družbe.
19. člen
Član nadzornega sveta je lahko le neomejeno poslovno sposobna fizična oseba.
Član nadzornega sveta ne more biti:
1. direktor tega javnega podjetja,
2. član nadzornega sveta že v treh javnih podjetjih ali gospodarskih družbah,
3. član uprave od javnega podjetja odvisne družbe,
4. poslovno vezana oseba.
20. člen
Ustanovitelj, na predlog nadzornega sveta, predčasno razreši člana nadzornega sveta, ki ga je
sam imenoval:
1. če to sam zahteva,
2. če več ne izpolnjuje pogojev za imenovanje,
3. če ne izpolnjuje nalog, določenih v zakonu, tem odloku in splošnih aktih javnega podjetja,
4. če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči večjo škodo ali malomarno opravlja
svoje dolžnosti, tako da lahko nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju
dejavnosti.
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Direktor
21. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor.
Dela in naloge, ki jih opravlja direktor:
– organizira in vodi delovni proces,
– predlaga temelje razvojne in poslovne politike, letne plane in program razvoja,
– sprejema ukrepe za izvajanje letnega plana in programa razvoja,
– izvršuje sklepe nadzornega sveta in sklepe ustanovitelja,
– daje poročilo o rezultatih poslovanja po letnem obračunu,
– zagotavlja zakonitost dela podjetja, s pravico zadržanja sklepov sveta delavcev, če je z
njimi kršen zakon ali splošni akt,
– izdaja posamične akte in pravilnike, ki urejajo delo in poslovanje podjetja,
– določa notranjo organizacijo ter odloča o razporeditvi in zaposlitvi delavcev,
– odloča o nagradah in pohvalah delavcem,
– izreka disciplinske ukrepe v skladu z zakonskimi pooblastili,
– sklepa pogodbe, podpisuje poslovne akte, listine ter druge dokumente, ki se nanašajo na
poslovanje podjetja,
– na predlog strokovnih služb določa cene za opravljanje dopolnilnih dejavnosti,
– pripravlja predloge za statusne spremembe podjetja in prenehanje podjetja, spremembe v
tehnično tehnoloških postopkih,
– odgovarja za zakonitost dela podjetja,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi akti podjetja ter
sklepi nadzornega sveta.
22. člen
Direktorja imenuje in odpokliče nadzorni svet in to kadarkoli ne glede na to, ali je imenovan za
določen ali nedoločen čas.
23. člen
Direktor zastopa in predstavlja javno podjetje ter organizira in vodi njegovo delo in poslovanje.
Direktor odgovarja za zakonitost dela javnega podjetja. Pri svojem delu je dolžan varovati
poslovno tajnost javnega podjetja.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika.
Direktor odgovarja javnemu podjetju za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njegovih
dolžnosti, razen če dokaže, da je pošteno in vestno izpolnjeval svoje dolžnosti.
24. člen
Direktorja se predčasno razreši:
1. če to sam zahteva,
2. če več ne izpolnjuje pogojev za imenovanje,
3. če ne izpolnjuje nalog, določenih v zakonu, tem odlokom in splošnih aktih javnega
podjetja,
4. če huje ali večkrat krši svoje obveznosti iz 21. in 23. člena tega odloka,
5. če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči večjo škodo ali malomarno opravlja
svojo dolžnost, tako da lahko nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju
dejavnosti.
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25. člen
V primeru razrešitve (odpoklica) brez utemeljenega razloga gre direktorju pravica do
odpravnine v skladu z zakonom. Spore v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo direktorja rešuje
pristojno sodišče.
VII. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI PODJETJA
26. člen
Javno podjetje ima naslednje vire financiranja:
1. sredstva proračuna občine v primeru, da uporabniki javnih dobrin ali storitev niso določljivi
ali da njihova uporaba ni izmerljiva in v primeru, ko cena storitve ali proizvoda iz naslova
izvajanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb, zaradi ukrepov pristojnih državnih
in občinskih organov ne pokriva stroškov enostavne reprodukcije,
2. prihodki iz naslova cene storitev, taks, tarif (za uporabo javnih dobrin in storitev),
3. prihodki od upravljanja s premoženjem,
4. prihodki od opravljanja drugih dejavnosti,
5. prihodki iz drugih javnih sredstev (razpisi…),
6. drugi prihodki.
VIII. DOBIČEK IN IZGUBA
27. člen
Družbenik ima pravico do deleža pri bilančnem dobičku, kakor je ta ugotovljen v letni bilanci,
če družbena pogodba ne določa drugače. Dobiček se deli sorazmerno z višino poslovnih
deležev, če družbena ne določa drugače.
28. člen
Premoženje, ki je potrebno za ohranitev osnovnega kapitala in vezanih rezerv, se družbeniku
ne sme izplačati. Družbeniku se lahko vrnejo vplačana naknadna vplačila, ki niso namenjena
kritju osnovnega kapitala ob izgubi. Vračilo se ne sme opraviti prej kot tri mesece od dne , ko
je bil sklep o vračilu objavljen na predpisan način. Če gre za naknadna vplačila pred popolnim
vplačilom osnovnega vložka iz drugega odstavka 492. člena Zakona o gospodarskih družbah,
je vračilo naknadnih vplačil pred popolnim vplačilom osnovnega vložka nično. Za vrnjena
naknadna vplačila se šteje, da niso bila vplačana.
29. člen
Za pokrivanje izgube se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo gospodarske družbe in
Slovenski računovodski standardi. O načinu pokrivanja izgube odloča nadzorni svet.
30. člen
Javno podjetje mora voditi poslovne knjige in izdelati računovodske izkaze z letnim poročilom
po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, in v skladu s Slovenskimi računovodskimi
standardi, tako kot velja to za kapitalske gospodarske družbe.
V primeru b. točke 4. člena tega odloka, mora javno podjetje voditi ločeno računovodstvo za
javno službo in za druge dejavnosti.
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31. člen
Javno podjetje mora imeti revidirane letne računovodske izkaze v skladu z zakonom. Pri
reviziji se ugotavlja tudi namenskost, učinkovitost in racionalnost uporabe proračunskih
sredstev.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI PODJETJA
32. člen
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem.
33. člen
Javno podjetje ne sme brez soglasja ustanovitelja sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se
nanašajo na pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnine, izvajanje investicijskih del
(iz obvezne lokalne javne službe) in najemanje posojil in kreditov, z zapadlostjo nad enim
letom, kakor tudi dajanje takih posojil ali poroštev, sklepanje zakupnih pogodb glede lastnih
ali tujih sredstev, sklepanje kooperacijskih pogodb s trajanjem več kot eno leto, podeljevanje
zastopstva in neomejenih pooblastil.
X. SPLOŠNI AKTI JAVNEGA PODJETJA
34. člen
Javno podjetje ima statut, ki ga sprejme nadzorni svet, soglasje nanj pa da ustanovitelj. Statut
začne veljati z dnem, ko da ustanovitelj nanj soglasje.
S statutom se določa notranja organizacija javnega podjetja, podrobneje določa naloge
njegovih organov, način delovanja in odločanja nadzornega sveta ter njegovo razmerje do
direktorja, način financiranja in poslovanja javnega podjetja in vprašanja, ki se nanašajo na
razmerje javnega podjetja in njegovih organov do ustanovitelja in njegovih organov ter druge
naloge.
35. člen
Javno podjetje ima lahko tudi druge splošne akte, ki jih sprejme nadzorni svet ali direktor
podjetja.
XI. INFRASTRUKTURA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
36. člen
Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. in družbenik Občina Gornja Radgona urejata
medsebojna razmerja v zvezi z oddajo javne infrastrukture v poslovni najem na podlagi
sklenjene pogodbe o najemu infrastrukture in izvajanju GJS, št. 437/2009-P z dne 31.12.2009.
XII. STATUSNO PREOBLIKOVANJE JAVNEGA PODJETJA
37. člen
Družba se lahko statusno preoblikuje z združitvijo, z delitvijo, s prenosom premoženja ali s
spremembo organizacijske oblike.
Za statusno preoblikovanje se uporabljajo določila Zakona o gospodarskih družbah.
8

XIII. PRENEHANJE JAVNEGA PODJETJA
38. člen
Družba preneha:
- če poteče čas, za katerega je ustanovljena,
- če tako sklene družbenik oz. družbeniki z vsaj tričetrtinsko večino glasov vseh
družbenikov,
- če sodišče ugotovi ničnost kapitalske naložbe,
- s stečajem,
- s sodno odločbo v skladu z drugim odstavkom tega člena,
- z združitvijo v kakšno drugo družbo, ali
- če se osnovni kapital družbe zniža pod zakonsko določen znesek.
Družbenik, čigar poslovni delež znaša najmanj eno desetino osnovnega kapitala, lahko s tožbo
zahteva, da sodišče odloči o prenehanju družbe, če meni, da ni mogoče v zadostni meri doseči
ciljev družbe ali da obstajajo kakšni drugi utemeljeni razlogi za prenehanje družbe.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha članstvo vsem članom dosedanjega nadzornega sveta.
Novi tričlanski nadzorni svet bo imenovan po uveljavitvi tega odloka.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena, do imenovanja novega nadzornega sveta
opravlja njegovo funkcijo dosedanji nadzorni svet.
40. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala
Radgona d.o.o. (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 10 z dne
1.3.2005 in št. 12 z dne 1.7.2005).
41. člen
Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. uskladi določbe statuta javnega podjetja z določbami
tega odloka najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi tega odloka.
42. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih.

Številka: 35200-1/2004-U108
Datum: ______________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA

Anton KAMPUŠ
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OBRAZLOŽITEV:
Dne 14.5.2010 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije št. 387/2010 objavljen Zakon o
upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN). Bistvena novost ki jo predmetna
sprememba prinaša se nanaša na prenehanje veljavnosti nekaterih določb Zakona o
gospodarskih javnih službah (ZGD), zajeta pa je v prehodnih določbah in sicer v 1. odstavku
43. člena Zakona o upravljanju kapitalskih naložb RS. Navedena sprememba tako zahteva
uskladitev obstoječih podzakonskih predpisov v skladu z določili Zakona o gospodarskih
družbah, nujnost uskladitve podzakonskih aktov z zakoni in ustavo pa izhaja tudi že iz
osnovnega načela hierarhije pravnih predpisov, kot je določeno tudi v Ustavi Republike
Slovenije. Pravice pa tudi obveznosti družbenik ureja v skladu z določili ZGD z družbeno
pogodbo, zato je zakoniti zastopnik edinega družbenika, župan Občine Gornja Radgona tudi bil
dolžan izvesti prilagoditev aktov družbe s spremembo zakonodaje, ki jo je prinesel ZUKN, kar
je storil s podpisom družbene pogodbe št. SV 356/2011 z dne 22.4.2011.
Občinski svet Občine Gornja Radgona je na svoji 7. redni seji dne 8. 12. 2011 obravnaval in
sprejel predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja
Komunala Radgona d.o.o. – prva obravnava. Obravnava predloga odloka je trajala 15 dni.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala
Radgona d.o.o. sta na skupni seji dne 21.12.2011 obravnavala Odbor za varstvo okolja,
urejanje prostora in gospodarske javne službe in Statutarno pravna komisija. V odlok kot ga
imate pred seboj so zaradi boljše preglednosti, ažurnosti in aktualnosti bile vključene vse
dosedanje spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona
d.o.o., vključno z novonastalimi spremembami pripravljene kot nov odlok. V odloku, ki ga
imate pred seboj pa so bile primerno upoštevane tudi pripombe, ki so bile podane na osnutek
odloka za prvo obravnavo in po njem.
Tako ZUKN, ki sicer ni predpis, ki bi s svojim področjem posegal na področje gospodarskih
javnih služb, pa vendar v svojih prehodnih in končnih določbah ukinja tretjo alineja 26. člena
in 27. člena Zakona o gospodarskih javnih službah, ki govorita o pravicah ustanovitelja v
smislu sprejemanja poslovnega poročila, obračunov in zaključnega računa podjetja ter o členu,
ki govori o statusu, imenovanju in razrešitvi direktorja javnega podjetja. Status javnega
podjetja se ureja v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah ki velja za družbe z
omejeno odgovornostjo, s tem, da se na podlagi 514. člena Zakona o gospodarskih družbah za
nadzorni svet uporabljajo določila ki veljajo za nadzorni svet v delniški družbi.
Pomembno funkcijo s spremembo zakonodaje pridobi nadzorni svet, tako v postopku
imenovanja in razrešitve direktorja javnega podjetja, kakor tudi v fazi sprejemanja in potrditve
poslovnega načrta družbe, letnega oz. zaključnega računa, tako da upravljalski nadzor
ustanovitelja javnega podjetja nad njegovim poslovanjem postane zgolj posreden in se izvaja z
imenovanjem in razreševanjem nadzornega sveta. Navedene novosti so zajete v 15. členu
odloka.
Glede na to, da javno podjetje Komunala ne predstavlja srednje ali večje gospodarske družbe ki
bi zahtevala tudi številčno večji nadzorni svet kot je to sicer v praksi, se z novim odlokom tudi
zaradi racionalnosti dela spreminja številčna sestava nadzornega sveta, ki po novem šteje tri (3)
člane, s tem da istočasno odlok ureja položaj obstoječega nadzornega sveta, glede katerega
določa, da članom članstvo v nadzornem svetu zaradi navedene spremembe v številu članov
preneha, nov nadzorni svet pa bo imenovan po sprejemu tega odloka. Do takrat pa njegovo
funkcijo opravlja dosedanji nadzorni svet.
Dodatna novost ki jo uvaja odlok v zvezi z delom nadzornega sveta, predvsem pa sklepčnosti
in glasovanja, pa je ta, da ima v primeru neodločenega glasovanja odločitev predsednika
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prevladujoči glas. Podobno rešitev ponuja Zakon o gospodarskih družbah delničarjev v
delniški družbi v 4. točki 257. člena ZGO, ko v primeru enakega števila glasov, daje odločilen
glas odločitvi predsednika organa vodenja ali nadzora.
Glede na določila ZGO je bil v besedilo vnesen znesek osnovnega kapitala družbe, ki znaša
100 % poslovni delež ustanovitelja in edinega družbenika Občine Gornja Radgona in je
razdeljen na osnovne vložke, vrednost vsakega pa znaša 50,00 EUR, kot to izhaja iz 10. člena
odloka.
V skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih (ZGD) mora delodajalec vsako prosto
delovno mesto javno objaviti, razen v izjemnih primerih kot gre za izbiro poslovodnih oseb in
prokuristov. Glede na to, da za zaposlovanje navedenih oseb ni potreba javna objava, niti zanje
ni predpisan obvezen postopek izbire na način javnega natečaja, so bila navedena določila za
zaposlovanje navedenih oseb tudi črtana iz odloka.
Med postopkom sprejemanja tega odloka so bile podane tudi določene pripombe na besedilo,
ki so bile primerno tudi upoštevane v samem tekstu. Le te so se nanašale na možnosti
imenovanja prokurista, omenjanje družbene pogodbe v tekstu besedila odloka ter tudi na samo
sestavo nadzornega sveta.
S sprejetjem tega odloka se ne posega v ostale ustanoviteljske pravice Občine Gornja Radgona.

Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlog odloka obravnava in
sprejme.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega
podjetja Komunala Radgona d.o.o. – skrajšani postopek.

Gornja Radgona, januar 2012

Pripravila:
Valerija Frangež, univ.dipl.prav., l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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PREDLOG
PRVA OBRAVNAVA
Na podlagi 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 20. člena Statuta
Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis
Prepih, št. 24/06 – UPB1 in št. 47/08) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), je Občinski svet Občine
Gornja Radgona, na svoji …… redni seji dne……… 2012, sprejel

ODLOK
o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
(1) Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo
predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in
graditev objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in ta odlok.
2. člen
(namen odloka)
(1) Ta odlok določa:
1. občinske ceste na območju občine Gornja Radgona (v nadaljevanju: »občina«) in
postopek kategorizacije občinskih cest;
2. upravljanje in graditev ter vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
3. način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe
oziroma ureditev lokalnih gospodarskih javnih služb »vzdrževanje občinskih cest«;
4. postopke in pogoje za poseganje v občinske ceste in zagotavljanje njihovega
varstva;
5. inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami ter sankcioniranje kršitev tega
odloka;
6. druga vprašanja v zvezi z upravljanjem občinskih cest.
II.

OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
(občinske ceste)
(1) Občinska cesta je javna cesta, ki jo občina, v skladu z merili za kategorizacijo
javnih cest, razglasi za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto
uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi.
4. člen
(kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, javne poti in javne poti za
kolesarje.
(2) Lokalne ceste v občini v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se v skladu z merili
za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v dve podkategoriji: zbirne mestne ceste ali
zbirne krajevne ceste in mestne ceste ali krajevne ceste.
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5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Občine Gornja Radgona (v
nadaljevanju: »Občinski svet«) na predlog župana.
(2) Župan predhodno s sklepom imenuje komisijo, ki obravnava prispele vloge za
kategorizacijo občinskih cest. Člane se imenuje izmed predstavnikov pristojnih
krajevnih skupnosti, občinske uprave in vzdrževalca občinskih cest.
(3) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za
kategorizacijo javnih cest.
6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki
se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega
odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlaga občinska uprava,
krajevne skupnosti in zainteresirane pravne in fizične osebe. Predlogi morajo biti
utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste odloči Občinski svet na
predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne
ceste med občinske ceste, ima kategorijo, določeno v tem sklepu.
(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se praviloma opravijo enkrat letno
oziroma po potrebi in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za
naslednje leto.
7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)
(1) Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nadomesti del te
ceste, je iste kategorije kot rekonstruirana cesta.
8. člen
(opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki
nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za parkirišča, počivališča in druge
potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim
okoljem.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko občinska cesta ali njen del, ki
se opusti kot javna cesta, proti plačilu primerne odškodnine prenese med
nekategorizirane ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te ceste.
(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenega dela ter o njenem
prenosu med nekategorizirane ceste odloči Občinski svet na predlog župana.
9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, lahko lastnik ali od
njega pooblaščeni upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske
ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je bila v uporabi
za javni promet najmanj zadnjih pet let, če se za njen prenos opravi brezplačno, če je
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minimalne dolžine 100 metrov ali je povezovalna, če so ob predlagani cesti vsaj tri
stalno naseljena stanovanja ali stavbe in če je vpisana v zemljiško knjigo.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih cest med občinske ceste,
ki ga določajo predpisi o gozdovih.
(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči Občinski svet na
predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena tega odloka.
10. člen
(turistične in druge poti)
(1) Turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s
predpisi o javnih cestah in ki so namenjene dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in
drugih spomenikov ali znamenitosti, dostopu do kmetijskih površin in drugih površin
oziroma nepremičnin, niso javne poti ali javne površine po tem odloku.
(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu do naravnih, kulturnih in
drugih spomenikov ali znamenitosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov
upravljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za uporabnike,
katerim je namenjena.
(3)Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega člena se
zagotavljajo iz vplačil za ogled naravnih, kulturnih in drugih spomenikov in
znamenitosti, lahko pa tudi drugih virov.
(4) Gozdna cesta je grajena gozdna prometnica, ki je namenjena predvsem
gospodarjenju z gozdom, je nekategorizirana v skladu s predpisi, ki urejajo javne
ceste, omogoča racionalen prevoz gozdnih lesnih sortimentov in je vodena v
evidencah gozdnih cest.
(5) Gozdne ceste, ki omogočajo tudi dostop do kmetij, zaselkov oziroma vasi,
turističnih objektov, izletniških in drugih podobnih objektov in so pretežno javnega
značaja, prevzame občina v last in upravljanje.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
11. člen
(upravljavec občinskih cest)
(1) Z občinskimi cestami, ki so javno dobro lokalnega pomena, upravlja občinska
uprava.
12. člen
(plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se najmanj za obdobje štirih
let določijo prednostne naloge vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo
uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme Občinski svet na
predlog župana.
(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se določi uresničevanje
plana iz prejšnjega odstavka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in
sprejema po postopku, določenim za občinski proračun in je njegov sestavni del. Letni
plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest pripravi občinska uprava v sodelovanju z
vzdrževalcem občinskih cest in pooblaščenim predstavnikom sveta krajevne
skupnosti.
(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest se del sredstev rezervira za
financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi
naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje
posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah,
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odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukrepov,
ki jih je odredil pristojni inšpektor, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in
obnavljanja občinskih cest po tem planu.
13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
(1) Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev,
vzdrževanje in varstvo občinskih cest opravlja občinska uprava. Te obsegajo zlasti:
1. izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in vzdrževanja občinskih cest in
izdelavo osnutkov teh planov;
1. naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
2. naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
3. izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na občinskih cestah, za katere
je predpisana izbira izvajalca na podlagi javnega razpisa;
4. izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest;
5. naloge v zvezi z investicijami občinske ceste;
6. vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah ter zagotavljanje podatkov za
potrebe izračuna zagotovljene porabe občine in vodenja združene evidence o
javnih cestah;
7. organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in obdelave zbranih podatkov;
8. spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava predlogov sprememb
njihove prometne ureditve in/ali prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo
skozi občino;
9. naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih;
10. izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za
zavarovanje prometa na njih;
11. priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za
občinske ceste ter sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi
občinami pri pripravi in uresničevanju ter programov;
12. izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi.
14. člen
(financiranje občinskih cest)
(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v proračunu
občine.
(2) Občinski svet občine lahko predlaga Vladi Republike Slovenije, da predpiše
posebno povračilo za uporabo občinske ceste in objektov na njej, ki poteka po
območju s statusom zavarovanega naravnega bogastva, in določi prometno ureditev
in nivo njenega vzdrževanja. Če je za vzdrževanje te ceste dana koncesija, se z
zbranimi sredstvi povračila krijejo stroški njenega vzdrževanja.
IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST
15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)
(1) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi predpisanega varovanja
okolja, cenejša na zemljišču ali objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske
ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med sosedom in investitorjem
občinske ceste, ustanovi stvarna služnost za takšno izvedbo.
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16. člen
(projektiranje občinskih cest)
(1) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo
tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter
pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste
za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za
opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov, za vzdrževanje cest in za
nadzor cestnega prometa.
17. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)
(1) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste določi gradnjo potrebnih
avtobusnih postajališč občinska uprava ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov.
18. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi graditve drugega objekta ali
naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste
in drugim zahtevam predpisov. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor
objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve
občinske ceste v obsegu, ki so nastali zaradi zahteve občinske uprave za boljše
elemente nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem
odstavku.
19. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste predvideva tudi graditev
komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi,
mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba opraviti na območju
ceste.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje in rekonstrukcije objektov, naprav in
napeljav iz prejšnjega odstavka je odgovorna občinska uprava.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz
prvega odstavka tega člena krije investitor oziroma upravljavec posameznih objektov,
naprav in napeljav.
20. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Občinska uprava mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti
investitorje oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu
najmanj 30 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma
rekonstrukcijo ceste.
(2) Občinska uprava mora dati investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz
prejšnjega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje oziroma upravljavce
objektov in naprav v ali ob cestnem telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati
svoje objekte in naprave v občinski cesti.
21. člen
(graditev občinskih cest)
(1) Občinske ceste se gradijo na podlagi sprejetega proračuna občine. Postopek
graditve ceste in objektov na njej mora potekati po predpisih, ki urejajo graditev
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objektov in posege v prostor. Izvajalec gradnje se izbere na podlagi postopka, ki ga
predpisujejo predpisi o javnem naročanju.
(2) Novozgrajena občinska cesta postane javno dobro lokalnega pomena in v lasti
občine.
(3) Uvrstitev novozgrajene ceste v občinsko cesto in kategorizacija se opravi po
določbah drugega poglavja tega odloka.
V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
22. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako,da ob upoštevanju
njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja,
predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 26. člena tega odloka omogočajo varno
odvijanje prometa.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe in izvajanje
ukrepov iz tretjega odstavka 26. člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne
službe.
(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje ukrepov iz prvega odstavka
26. člena tega odloka je odgovoren pristojna občinska uprava.
23. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)
(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna lokalna gospodarska javna služba, ki
obsega redno vzdrževanje cest ter organiziranje njihovega obnavljanja.
(2) Izvajanje obvezne gospodarske javne službe oziroma obseg nalog povezanih z
rednim vzdrževanjem občinskih cest in zimske službe zagotavlja javno podjetje
Komunala Radgona d.o.o.
(3) Redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno
korist se lahko začnejo brez gradbenega dovoljenja v skladu z veljavno zakonodajo.
(4) Obnovitvena oziroma investicijsko vzdrževalna dela na občinskih cestah oddaja
občinska uprava. Obnovitvena oziroma investicijsko vzdrževalna dela na občinskih
javnih cestah se oddajajo v izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
(5) Pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih oziroma investicijsko vzdrževalnih del
na občinskih cestah opravi komisija, ki jo imenuje župan s sklepom. To komisijo
sestavljajo predstavnik krajevne skupnosti, občinska uprava, vzdrževalec in imenovani
nadzornik.
(6) Po opravljenem pregledu obnovitvenih oziroma investicijsko vzdrževalnih del
komisija na podlagi zapisnika odredi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti ali županu
predlaga, da izda dovoljenje za izročitev obnovljene ceste, cestnega odseka ali
cestnega objekta prometu.
24. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)
(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je
dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste skrbi občinska
uprava.
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25. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah nad občinskimi
cestami)
(1) Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nadvozov in drugih cestnih
objektov na nekategoriziranih cestah, po katerih je dovoljen javni promet, nad
občinskimi cestami, je pristojna občinska uprava.
26. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Občinska uprava lahko zaradi zapore občinske ceste preusmeri promet na državno
cesto ali na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske ceste na državno cesto, ki bi bistveno povečala
prometno obremenitev te ceste, se mora občinska uprava predhodno uskladiti z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste (DRSC).
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je
dovoljen javni promet, mora občinska uprava predhodno pridobiti soglasje lastnika te
ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo
prometa z občinske ceste na ne kategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni
promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem
usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj
preusmeritve prometa.
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
1. Varstvo občinskih cest
27. člen
(omejitev uporabe občinske ceste)
(1) Če je občinska cesta v takem stanju,
1. da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,
2. da bi promet posameznih vrst vozil povzročil pospešeno propadanje te ceste
ali
3. če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in
varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge,
zemeljskega plazu, močnega vetra, burje, nenadne poškodbe ceste ali ovire na
cesti in podobno), lahko župan s sklepom začasno, najdalj za čas enega leta,
prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem
delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil,
dokler so razlogi za takšen ukrep.
(2) Župan mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alineje prejšnjega
odstavka, obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste ter sredstva javnega
obveščanja najmanj sedem dni pred njihovo označitvijo, slednji pa morajo javnost
obvestiti najmanj tri dni pred izvedbo ukrepa.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, lahko
izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in
drugih nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma obvestiti policija, občinski
inšpektor za ceste in javnost po sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega
vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o teh
ukrepih obvestiti tudi občinsko upravo.
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(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz razlogov, določenih v prvem
odstavku tega člena, daljše od enega leta, se določi v skladu z določbo 35. člena tega
odloka.
(5) Občinska uprava na posameznih občinskih cestah, ki potekajo skozi ali mimo
naselja in vzporedno s katerimi potekajo občinske ceste enakih ali boljših prometno
tehničnih lastnosti, določi prepovedi in omejitve prometa tovornih vozil, katerih
največja dovoljena masa presega 7,5 t, razen za prevoze teh vozil v lokalnem
prometu, če je to potrebno zaradi povečanja pretočnosti prometa ali varstva pred
hrupom in drugimi emisijami prometa ukrepe omejitve uporabe občinske ceste je
dolžan izvesti izvajalec rednega vzdrževanja ceste v okviru izvajanja te javne službe.
28. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
(1) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran
občinske ceste širok:
1. pri lokalni cesti (LC) 10 m,
2. pri javni poti (JP) 5 m,
3. pri javni poti za kolesarje (KJ) 2 m,
4. pri zbirni mestni ali zbirni krajevni cesti (LZ) 10 m in
5. pri mestni ali krajevni cesti (LK) 8 m.
(2) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena s prostorskimi
izvedbenimi akti občine.
29. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma
napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih
investitor ni občina, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste
in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem
občinske uprave.
(2) Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali
prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ter
izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste ali javne površine in prometa na njej. Stroške
prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v
nasprotju s pogoji iz dovoljenja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.
(3) Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi
vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ter promet na njej, bistveno oteževali
vzdrževanje ceste ali javne površine ter onemogočali morebitno rekonstrukcijo te
ceste.
30. člen
(dela na občinski cesti)
(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le
z soglasjem občinske uprave.
(2) V soglasju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in
nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in
napeljav vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogrožen varen promet oziroma
življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec
naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora čim hitreje
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odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končnih delih
obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolno
zapreti za promet ali na njej omejiti promet posameznih vrst vozil ali oseb, mora
upravljavec napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem
prenehanju takoj obvestiti policijo.
31. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)
(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob občinskih cestah, občinska
uprava odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.
(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih
dejavnosti in drugimi pogoji rabe površine iz prejšnjega odstavka se uredijo s
pogodbo, ki jo podpiše župan.
(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih
dejavnosti ali spremembo dejavnosti je potrebno soglasje občinske uprave.
32. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)
(1) Prepovedano je trajno ali začasno zasesti občinsko cesto ali njen del ter izvajati ali
opustiti kakršna koli dela na cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali ogrožati, ovirati
ali zmanjševati varnost prometa na njej. Ob določilih zakona, ki ureja ceste, je še
prepovedano:
1. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka nanjo, razen v primerih, ko to
ni mogoče;
2. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in stroje;
3. odlagati v obcestne jarke kamenje, les, zemljo in drug material ali predmete, kar
bi imelo za posledico oviranje ali onemogočanje normalnega odvodnjavanja
meteornih voda in s tem poškodovanje ceste in ogrožanje prometa;
4. izvajati kakršnakoli dela ali ukrepe, ki bi lahko ali so poškodovala cesto ali njen
del.
33. člen
(obveznosti lastnikov ob občinski cesti)
(1) Lastniki nepremičnin ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob občinski cesti
morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto odteka voda ali
vsuje sneg, pritrjene strešne žlebove in snegolove. Lastniki morajo z objektov ob
občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti
udeležencev v prometu.
(2) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč morajo ob občinski cesti ali pločniku redno
porezati veje dreves, žive meje, trte ali drugih visokih nasadov ali poljščine, tako, da
ne segajo na občinsko cesto ali pločnik in ne poslabšujejo ali onemogočajo
preglednosti ali drugače ovirajo ali ogrožajo promet.
2. Ukrepi za varstvo prometa na cesti
34. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinska uprava. O
izdanih dovoljenjih občinska uprava obvesti policijo, občinskega inšpektorja in
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest ali javnih površin. Dovoljenju za zaporo
ceste mora biti priložena od občinske uprave potrjena prometno tehnična
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dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske
ceste.
(2) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred
predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu
del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času
trajanja njihove izvedbe ter v primeru zapore ceste prometno tehnično dokumentacijo
začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste.
(3) Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste,
zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih
prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
(4) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije
njen predlagatelj.
35. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)
(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa občinska uprava, razen v
primerih iz 27. člena tega odloka oziroma v primerih, ko je njena postavitev,
zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali omejitvah
prometa na javnih cestah.
(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni in
zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost ali turistično pomembnost območja ali
naselja in podobno (turistična in druga obvestila signalizacija), samo v skladu s
predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za
postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči občinska uprava s
soglasjem. Občinska uprava oziroma izvajalec rednega letnega vzdrževanja cest ima
pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in
odstranitev.
36. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
(1) Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno
obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja prepovedano v
varovalnem pasu ceste. Občinska uprava lahko izda soglasje za njihovo postavitev
znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje
ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove
postavitve, vzdrževanja in odstranitve.
(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se ob občinskih
cestah v naselju lahko postavljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega
za postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za njihovo
postavitev izda občinska uprava. V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v
skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in
odstranitve teh objektov in naprav.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje za izobešanje transparentov
preko občinske ceste lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave,
sejma ipd.) in za tiste občinske ceste, ki jih določi občinski svet občine. Transparenti
morajo biti izobešeni najmanj 7 m nad voziščem občinske ceste.
37. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah zunaj naselij)
(1) Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) opravljati dejavnost (gostinsko,
trgovsko, servisno in podobno), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa
(ustavljanje, parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora zagotoviti ustrezen
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priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število mest za parkiranje vozil, če
ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.
(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter uporabnega dovoljenja za
objekte in prostore za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti
mnenje občinske uprave.
38. člen
(pritožbeni organ)
(1) Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku pridobitve dovoljenja za
poseg v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja občinska uprava ter zoper
soglasje iz drugega odstavka 35. člena tega odloka je dovoljena pritožba pisno ali
ustno na zapisnik pri županu.
VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
39. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Za uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o javnih cestah, ki se
neposredno uporabljajo za občinske ceste, je pristojen občinski inšpektor in občinski
redar v skladu s pooblastili, ki jim jih dajejo predpisi o javnih cestah, inšpekcijskem
nadzoru in občinskem redarstvu.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
40. člen
(prekrški)
(1) Z globo 4.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, njihova odgovorna
oseba pa z globo 1.000,00 EUR, če:
1. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske, telegrafske in druge
kabelske vode, nizkonapetostne električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo,
vodovod, toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 29. člena);
2. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja druga dela na občinski cesti ali
javni površini ali pa opravlja ta dela v nasprotju z dovoljenjem (prvi odstavek 30.
člena);
3. pisno ne obvesti izvajalca rednega letnega vzdrževanja cest in občinsko upravo
o posegih na občinski cesti, ter ne vzpostavi ceste v prvotno stanje (tretji in četrti
odstavek 30. člena);
4. postavi na površinah ob občinski cesti objekte in naprave za opravljanje
spremljajočih dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spremeni
objekte in naprave ali samo dejavnost brez dovoljenja občinske uprave (31.
člen);
5. začasno ali trajno zasede občinsko cesto, njen del ali izvaja ali opusti kakršna
koli dela na cesti in zemljišču in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko
poškodovala cesto ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (32.
člen);
6. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč ter snega ali ledu, ki je zdrsnil na pločnik,
občinsko cesto s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v prometu (prvi
odstavek 33. člena);
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7. ne vzdržuje zemljišča ob občinski cesti ali pločniku (drugi odstavek 33. člena);
8. brez dovoljenja postavi tablo, napis in drug objekt ali napravo za slikovno in
zvočno obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s
pogoji iz soglasja (36. člen);
41. člen
(prekrški posameznikov)
(1) Z globo 1.000,00 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od
dejanj iz prejšnjega člena.
42. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)
(1) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja
občinskih cest:
1. Če teh cest ne vzdržuje redno v skladu z letnim ali mesečnim planom.
2. Če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob morebitni stavki.
(2) Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna
oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah (Uradno
glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 54 z dne 1. 12. 2009).
44. člen
(začetek veljavnosti odloka)
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih.
Številka: 007-1/2012
Gornja Radgona, dne ______________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
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OBRAZLOŽITEV
1. Razlogi za sprejem odloka
Zdaj veljavni Odlok o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona je bil sprejet oziroma
objavljen v uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 54/09,
dne 1. 12. 2009. Ker pa se je po sprejetju veljavnega Odloka o občinskih cestah v
Občini Gornja Radgona spremenila zakonodaja, ki zahteva, da morajo občine
obvezno uskladiti svoje predpise o občinskih cestah z določbami Zakona o cestah
(126. člen Zakon o cestah - Uradni list RS, št. 109/10), je potrebno sprejeti nov Odlok
o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona. Novi odlok mora biti usklajen najpozneje
v enem letu od uveljavitve Zakona o cestah, to je do 1. aprila 2012. Novi odlok pa
mora vsebovati samo tiste člene, ki se tičejo neposredno občinskih cest. Novi odlok je
prav tako potrebno posredovati na Ministrstvo za promet.

2. Vsebina odloka
Osnutek Odloka o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona je pripravljen na podlagi
veljavne zakonodaje.
Odlok vsebinsko določa:
Ø splošne določbe;
Ø občinske ceste na območju Občine Gornja Radgona in njihova kategorizacija;
Ø upravljanje občinskih cest;
Ø graditev občinskih cesta;
Ø vzdrževanje občinskih cest;
Ø varstvo občinskih cest in prometa na njih;
Ø inšpekcijsko nadzorstvo občinskih cest;
Ø kazenske določbe;
Ø prehodne in končne določbe.
Odlok je razdeljen na devet poglavij, ki obsegajo skupno 44 členov.
Kot je bilo že v začetku omenjeno, mora novi Odlok o občinskih cestah v Občini
Gornja Radgona vsebovati samo tiste člene, ki se tičejo neposredno občinskih cest.
Vsi ostali členi zdaj veljavnega odloka, ki jih vsebuje tudi Zakon o cestah, morajo biti
izbrisani.
Brisani,spremenjeni ali dopolnjeni so naslednji členi zdaj veljavnega odloka:
- 3. člen: spremenjen;
- 5. člen: spremenjen in dopolnjen;
- 10. člen: brisan;
- 11. člen: spremenjen in dopolnjen;
- 14. člen: spremenjen;
- 16., 17. člen: delno brisan
- 18., 19., 21., 22. člen: brisan;
- 26., 28. člen: spremenjen in dopolnjen;
- 29. člen: delno brisan;
- 32., 33. člen: spremenjen in dopolnjen;
- 36., 37., 38. člen: brisan;
- 39. člen: spremenjen in dopolnjen;
- 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46. člen: brisan;
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47. člen: delno brisan, spremenjen in dopolnjen;
48. člen: brisan;
49. člen: delno brisan, spremenjen in dopolnjen;
50. člen: brisan;
51. člen: delno brisan, spremenjen in dopolnjen;
52. člen: brisan;
53., 54., 55. člen: delno brisan, spremenjen in dopolnjen;
55. člen: spremenjen;
57. člen: spremenjen in dopolnjen;
58. člen: brisan;
59. člen: delno brisan, spremenjen in dopolnjen;
60., 61. člen: spremenjen;
62., 63. člen: brisan;
64. člen: spremenjen.

Globe, ki so zapisane v predlogu Odloka o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona,
so določene in povzete po Zakonu o cestah (ZCes-1).
3. Finančne posledice odloka
Odlok nima neposrednih finančnih posledic, gre pa pričakovati, da bo njegov sprejem
pomenil racionalizacijo in poenotenje aktivnosti na področju njegovega urejanja, kar
bo pričakovano vplivalo tudi na pozitivne finančne posledice odloka.

Občinskemu svetu predlagamo, da predlog Odloka o občinskih cestah v Občini Gornja
Radgona obravnava in ga sprejme – prva obravnava.
PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o občinskih
cestah v Občini Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga odloka
traja 30 dni.
PRIPRAVILA:
Danilo VLAJ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

Aleš POTOČNIK, l.r.
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PREDLOG
Na podlagi 5. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter 20. člena Statuta
Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št.
24 z dne 15.10.2006 – uradno prečiščeno besedilo in št. 47 z dne 01.12.2008) v skladu z
določili Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) in
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na ______ seji, dne
________ sprejel

SKLEP
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja
preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
v letu 2012
I.
Občina Gornja Radgona bo ceno storitve javne službe odlaganja preostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne
infrastrukture, subvencionirala v višini 40 %.
II.
Občina Gornja Radgona bo subvencionirala ceno uporabe javne infrastrukture le za
gospodinjstva oziroma druge povzročitelje komunalnih odpadkov, ki ne opravljajo pridobitne
dejavnosti na območju Občine Gornja Radgona. Sredstva subvencije bo občina pokrila iz
sredstev občinskega proračuna.
III.
Sredstva subvencije bo Občina Gornja Radgona nakazovala javnemu podjetju Center za
ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., kot regijskemu izvajalcu javne službe obdelave in
odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, na podlagi posebej
sklenjene pogodbe.
IV.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih, uporablja pa se od 01.01.2012 naprej.

Številka: 354-2/2012
Datum: __________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ

OBRAZLOŽITEV:
5. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009) omogoča lokalnim skupnostim, da
subvencionirajo ceno storitve javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne
infrastrukture za gospodinjstva oziroma za tiste uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne
dejavnosti, ne more pa se subvencionirati cena storitve, s katero se pokrivajo stroški izvajalca
in javnih dajatev. Subvencioniranje cene uporabe javne infrastrukture lahko znaša največ do
50 % cene, obseg subvencioniranja cene uporabe javne infrastrukture pa je potrebno v skladu
z 28. členom citiranega pravilnika postopno zniževati (najmanj 5 % letno), dokler se
popolnoma ne odpravi. Delež subvencioniranja v letu 2012 tako lahko znaša največ 40 %.
Cena za uporabo javne infrastrukture v višini 95,16 EUR za tono odloženih odpadkov se
uporablja od 1. 1. 2010, Svet ustanoviteljic javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki
Puconci d.o.o., ki se je sestal na svoji 12. redni seji dne 20. decembra 2011, pa je sprejel
sklep, iz katerega izhaja, da nova cena uporabe javne infrastrukture za storitve odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2012 znaša 72,00 EUR za
tono odloženih odpadkov.
cena od 1.1.2010

Stroški javne infrastrukture
a. Najemnina (amortizacija) in zavarovanje
b. Odškodnina za odlagališča
c. Finančna garancija za zaprtje odlagališča

nova cena

95,16 EUR

72,00 EUR

48,16 EUR
10,60 EUR
36,40 EUR

25,00 EUR
10,60 EUR
36,40 EUR

Vendar se bo navedena nova cena uporabe javne infrastrukture lahko pričela
uporabljati šele po pridobitvi pozitivnega strokovnega mnenja s strani Ministrstva za
okolje in prostor, do takrat pa predstavlja osnovo za obračun subvencije še vedno cena v
višini 95,16 EUR/tono odloženih odpadkov.
V občini Gornja Radgona se je v letu 2011 od 1. 1. 2011 naprej navedena cena
subvencionirala v višini 45 % v skladu s Sklepom o določitvi višine subvencioniranja cene
storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto
2011 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 64 z dne
01.02.2011).
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlog obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o določitvi višine
subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2012.
V Gornji Radgoni, januar 2012
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

PREDLOG

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
Številka: 013-2/2010-U10
Datum: ____________

PROGRAM DELA
OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE
OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2012
I.

NORMATIVNI AKTI

1. Statut Občine Gornja Radgona – novela (meseca septembra I. obravnava, meseca
decembra II. obravnava) – Statutarno pravna komisija in občinska uprava
2. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012 (meseca januarja II. obravnava)
– Dominika Fras
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto
2012 (meseca junija) – Dominika Fras
4. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 (meseca septembra I. obravnava,
meseca decembra II. obravnava) – Dominika Fras
5. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. (meseca januarja) –
Valerija Frangež
6. Odlok o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona (meseca januarja I. obravnava,
meseca marca II. obravnava) – Danilo Vlaj
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska
univerza Gornja Radgona (meseca marca) –Vladimir Mauko, Marija Kaučič
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turističnem vodenju v občini
Gornja Radgona (meseca junija) – Majda Ferenc
9. Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Gornja Radgona (druga obravnava) (po
prejemu vseh mnenj) – Suzana Grah
10. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje trgovskega centra
Marjanca v Gornji Radgoni (druga obravnava) (po prejemu vseh mnenj) – Suzana Grah
11. Odlok o javnem redu in miru v občini Gornja Radgona (meseca marca I. obravnava,
meseca junija II. obravnava) – Daniel Veberič in Aleš Potočnik
12. Odlok o plakatiranju v občini Gornja Radgona (meseca junija I. obravnava, meseca
septembra II. obravnava) – Daniel Veberič
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13. Odlok o krajevnih skupnostih v občini Gornja Radgona – novela (meseca junija I.
obravnava, meseca septembra II. obravnava) – Statutarno pravna komisija in občinska
uprava
14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Prlekija d.o.o.
(meseca marca) – Valerija Frangež, Dragan Kujundžič
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi funkcionalnih zemljišč v Občini
Gornja Radgona (meseca junija) – Andrej Subašič
16. Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona (meseca
septembra I. obravnava, meseca decembra II. obravnava) – Daniel Veberič, Dragan
Kujundžič
17. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov društev na področju kulturne dejavnosti
v občini Gornja Radgona (meseca septembra) – Majda Ferenc
18. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov in o povračilih stroškov v občini Gornja
Radgona (meseca junija) – Marija Kaučič, Boštjan Flegar
19. Pravilnik o določitvi načina in pogojev upravljanja s poslovnimi prostori in o oddajanju
poslovnih prostorov v najem (meseca septembra) – Marija Kaučič
20. Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v občini Gornja Radgona (po uskladitvi enotne
vsebine med občinami v upravni enoti) – Vladimir Mauko, Janja Osojnik, Majda Ferenc,
Marjeta Erdela
21. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih
programov športa v Občini Gornja Radgona (po uskladitvi s civilno športno sfero v občini)
– Vladimir Mauko
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II. DRUGE POMEMBNEJŠE ZADEVE, KATERE SE MORAJO OBRAVNAVATI
NA OBČINSKEM SVETU
1. Program dela občinskega sveta in občinske uprave občine Gornja Radgona v letu 2012
(meseca januarja) – Dragan Kujundžič
2. Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2012 (meseca januarja) – Vladimir
Mauko
3. Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2011 (meseca marca) –
Dominika Fras
4. Premoženjska bilanca Občine Gornja Radgona na dan 31.12.2011 (meseca junija) –
Dominika Fras
5. Polletno poročilo župana o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona, za obdobje
januar – junij 2012 (meseca septembra) – Dominika Fras
6. Poročilo župana o realizaciji sklepov občinskega sveta za drugo polletje leta 2011 in prvo
polletje leta 2012 (meseca marca in meseca septembra) – Dragan Kujundžič
7. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2012 (meseca januarja) –
Daniel Veberič
8. Sklep o podelitvi občinskih priznanj in nagrad za leto 2012 (meseca septembra) – Majda
Ferenc
9. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2013 (meseca decembra) – Daniel Veberič
10. Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Gornja Radgona (meseca
decembra) – Daniel Veberič
11. Koledar prireditev v letu 2012 v občini Gornja Radgona (meseca januarja) – Majda
Ferenc

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Programa dela občinskega sveta
in občinske uprave Občine Gornja Radgona v letu 2012.
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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

Številka: 013-2/2010-OS/8-U10
Datum: 30.12.2011

OBVESTILO
o okvirnih predvidenih terminih sej
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v letu 2012
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

8. redna seja občinskega sveta
9. redna seja občinskega sveta
10. redna seja občinskega sveta
11. redna seja občinskega sveta
12. redna seja občinskega sveta
slavnostna seja občinskega sveta
izredna seja občinskega sveta

26. januarja 2012
29. marca 2012
7. junija 2012
13. septembra 2012
13. decembra 2012
1. oktobra 2012
po potrebi

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

V vednost in seznanitev:
Ø članicam in članom občinskega sveta
Ø podžupanu
Ø nadzornemu odboru
Ø direktorju občinske uprave
Ø javnim uslužbencem občinske uprave

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 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 15/03 - ZOPA), Nacionalnega
programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 24/00 in 31/00) in 20. člena Statuta Občine
Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.
10. 2006 – UPB1 in št. 47 z dne 1. 12. 2008) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji __.
redni seji dne _____ 2012 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V OBČINI GORNJA RADGONA ZA LETO 2012
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 15/03 - ZOPA) se izvajanje
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, ki se izvaja na ravni lokalnih skupnosti, določi
z letnim programom športa. Le-ta določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev,
obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo
v proračunu lokalne skupnosti.
Iz proračuna Občine Gornja Radgona se za proračunsko leto 2012 za izvajanje programov športa
na proračunski postavki 180562, zagotovijo sredstva v višini 113.784,00 EUR, ki se namenijo za
naslednje programe:
01 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
0101 ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
010101 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
- naučimo se plavati
- ciciban planinec
- programi redne vadbe
0102 ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
010201 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
- naučimo se plavati
- drugi programi interesne vadbe šoloobveznih otrok
- šolska športna tekmovanja
010202 Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
- strokovni kader
- najem objektov
- materialne stroški programov

40.700,00 EUR
2.600,00 EUR
2.600,00 EUR
1.300,00 EUR
300,00 EUR
1.000,00 EUR
30.900,00 EUR
7.200,00 EUR
2.200,00 EUR
1.200,00 EUR
3.800,00 EUR
23.700,00 EUR
11.500,00 EUR
6.600,00 EUR
5.600,00 EUR

0103 ŠPORTNA VZGOJA MLADINE
010203 Športna vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
- strokovni kader
- najem objektov

7.200,00 EUR
7.200,00 EUR
5.200,00 EUR
2.000,00 EUR

03 ŠPORTNA REKREACIJA
- najem objektov

6.000,00 EUR
6.000,00 EUR
1

04 KAKOVOSTNI ŠPORT
- najem objektov

4.634,00 EUR
4.634,00 EUR

05 VRHUNSKI ŠPORT
- športni dodatek

1.500,00 EUR
1.500,00 EUR

07 RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
0701 ZAPOSLOVANJE, IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN
SPOPOLNJEVANJE KADROV V ŠPORTU
- usposabljanje strokovnih kadrov
- spopolnjevanje strokovnih kadrov
- posebni programi izobraževanja – športni oddelek gimnazije

4.250,00 EUR

08 DELOVANJE DRUŠTEV, ZVEZ, ZAVODOV
0801 DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
- 75 % delovanje društev kakovostnega športa
- 25 % delovanje društev rekreativnega športa
0802 DELOVANJE OBČINSKIH ZVEZ IN ZAVODOV
- delovanje športnih zvez

4.250,00 EUR
2.700,00 EUR
1.500,00 EUR
50,00 EUR
43.800,00 EUR
42.800,00 EUR
32.100,00 EUR
10.700,00 EUR
1.000,00 EUR
1.000,00 EUR

10 ŠPORTNI OBJEKTI
1002 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
- vzdrževanje športnih površin in objektov

3.800,00 EUR
3.800,00 EUR
3.800,00 EUR

19 DRUGO
1901. ŠPORTNE PRIREDITVE
1919 POSEBNI PROGRAMI

9.100,00 EUR
4.000,00 EUR
5.100,00 EUR

Številka: 671-3/2011-U103
Datum: ____________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
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Obrazložitev:
Prvi odstavek 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 15/03 - ZOPA) določa, da letni
program športa sprejme lokalna skupnost.
4. Člen Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 15, z dne 31. 12. 2005 in št.
32 z dne 1. 6. 2007) določa, da se s postopkom izbora izvajalcev programa športa in s
sofinanciranjem izvajanja letnega programa prične po sprejetju proračuna občine.
Pri pripravi predloga Letnega programa športa za leto 2012 so aktivno sodelovali tudi člani
Komisije za izbor izvajalcev programa športa. Prav tako so bili pri pripravi letnega programa športa
za leto 2012 upoštevani cilji, zapisani v Razvojnem programu na področju športa v občini Gornja
Radgona za obdobje 2006 – 2013.
Iz proračuna Občine Gornja Radgona se za proračunsko leto 2012 za izvajanje programov športa
na proračunski postavki 180562, zagotovijo sredstva v višini 113.784,00 EUR. Program športa za
leto 2012 upošteva porabo sredstev za posamezne namene po razpisu za leto 2011, ter sredstva
predvidena za dejavnost športa v proračunu občine za leto 2012.
V primerjavi z letom 2011, se sredstva namenjena programom športa v letu 2011 povečujejo za
2,71 %. Razlog za dvig sredstev leži v dejstvu, da je ŠNK Radgona v letu 2011 vzpostavil dodatno
mlajšo selekcijo s katero tekmuje v tekmovanjih pod okriljem MNZ M. Sobota. S ciljem, da se ta
dodatna selekcija ŠNK Radgona v finančnem smislu ne bi zajedala v finančna sredstva ostalih
dveh društev kakovostnega športa predlagamo dvig sredstev predvsem na postavki Športna
vzgoja šoloobveznih otrok, Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Nekaj
dodatnih sredstev se s ciljem, da se starše finančno razbremeni financiranja plavalnih tečajev,
namenja za izvajanje programov naučimo se plavati tako na postavki Športna vzgoja predšolskih
kakor tudi na postavki Športna vzgoja šoloobveznih otrok. Za 634,00 EUR pa se povečuje še
postavka kakovostni šport, predvsem iz razloga, ker se stroški najemnin telovadnic (občina v
skladu z Nacionalnim programom športa lahko financira le najemnino objektov) iz leta v leto
večajo.
V skladu z drugim odstavkom 60. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov
športa v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih,
št. 15, z dne 31. 12. 2005 in št. 32 z dne 1. 6. 2007) je Občina Gornja Radgona z dopisom z dne
27. 12. 2011, Športno zvezo Gornja Radgona pozvala k podaji mnenja k Letnemu programu športa
v Občini Gornja Radgona za leto 2012. Športna zveza je dne 28. 12. 2011 podala pozitivno mnenje
k predmetnemu letnemu programu športa za leto 2012.

Predlagamo, da Občinski svet občine Gornja Radgona predlagani program športa za leto 2012
obravnava in sprejme.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Letni program športa v občini Gornja
Radgona za leto 2012.

Gornja Radgona, januar 2012
Pripravil:
Vladimir MAUKO, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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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

Številka: 081-2/2011-U106
Datum: __________

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) je Občinski
svet Občine Gornja Radgona na svoji __. redni seji, dne __.__.______ sprejel naslednji

SKLEP

1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predloženi Koledar prireditev v letu 2012 v
občini Gornja Radgona.
2. Komisija za prireditve določi iz koledarja prireditve, ki se bodo sofinancirale iz proračuna
Občine Gornja Radgona za leto 2012 do višine zagotovljenih sredstev na postavki 040322
Promocijske prireditve občine – po koledarju prireditev, konto 402099.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ

OBRAZLOŽITEV:
Usklajevanje letnega programa prireditev s prireditelji v občini in izdajanje koledarja prireditev
je z Odlokom o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona (Uradno
glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 34 z dne 13.07.2007 in št. 52 z dne
01.08.2009) bilo preneseno v pristojnost Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja
Radgona.
Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona (Kultprotur Gornja Radgona – Enota
TIC) vsako leto zbere in uredi podatke za letni koledar prireditev. V mesecu novembru 2011 sta
bila vsem organizatorjem prireditev poslana dopis in obrazec za prijavo prireditev v letu 2012,
in sicer je bilo poslanih:
76
obrazcev preko e-pošte,
19
obrazcev po pošti,
15
obrazcev na JSKD OI Gornja Radgona
Skupaj 110 obrazcev
Vrnjenih je bilo le 26 obrazcev oziroma 23,64 %, 1obrazec vrnjen neizpolnjen. Prijavljenih je 12
tradicionalnih prireditev (Tradicionalen Trstenjakov pohod, Osrednja občinska prireditev ob
slovenskem kulturnem prazniku, Festival ljubezni, Dialekta '11, Popek '11, Agra – predstavitev
občine na sejmu, Salon traminec, Svetovni dan turizma, Martinovanje, Svečana seja občinskega
sveta (občinski praznik), Pokaži, kaj znaš, Kmečka tržnica). Vse prijavljenih prireditev različnih
organizatorjev je 121.
Komisija za prireditve, ki jo je kot občasno delovno telo ustanovil Občinski svet Občine Gornja
Radgona na svoji 2. redni seji, dne 22.12.2010, ima med drugim nalogo, da po sprejemu
Koledarja prireditev v občini Gornja Radgona za tekoče leto določi prireditve, ki se bodo
financirale iz občinskega proračuna za tekoče leto do višine zagotovljenih sredstev na postavki
promocijske prireditve. Komisija pa kot posvetovalno delovno telo občinskega sveta obravnava
in daje mnenje tudi glede sprejema vsakoletnega koledarja prireditev v občini.
Glede na navedeno se v predlogu sklepa poleg sprejema predloženega Koledarja prireditev v
letu 2012 v občini Gornja Radgona nalaga Komisiji za prireditve, da določi iz koledarja
prireditve, ki se bodo sofinancirale iz proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2012 do višine
zagotovljenih sredstev na postavki 040322 Promocijske prireditve občine – po koledarju
prireditev, konto 402099.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predložen Koledar prireditev v letu
2012 v občini Gornja Radgona obravnava in sprejme.

Gornja Radgona, januar 2012
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
Tel.: 02/564 38 38, Fax.: 02/564 38 14

ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN PROMOCIJO
GORNJA RADGONA
ENOTA TURISTIČNO INFORMATIVNI CENTER
Kerenčičeva 16, 9250 Gornja Radgona
Tel.: 02/ 564 82 40

http://www.gor-radgona.si

http://www.kultprotur.si
e-pošta: zt-tic.radgona@siol.net

e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

KOLEDAR PRIREDITEV V LETU 2012
V OBČINI GORNJA RADGONA
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JANUAR 2012
Zap.
št.

PRIREDITEV
srečanje

DATUM
dan, mesec

1.

Pohod na Trstenjakovo
domačijo

sobota,
07. 01. 2012

2.

7. Trstenjakov teden

3.

8. Trstenjakov pohod

4.

KRAJ
prostor

ORGANIZATOR
soorganizator

Negova – Rodmošci

OŠ dr. A. Trstenjaka
Negova TD Negova –
Sp. Ivanjci

ponedeljek,
09. 01. 2012
petek,
12. 01. 2012
sobota,
07. 01. 2012

Gornja Radgona
šola okolica

Osnovna šola Gornja
Radgona

Gornja Radgona –
Rodmošci

PD Gornja Radgona

Javni oddelčni nastop
učencev GŠ klavirja in petja

sreda,
11.01. 2012

Gornja Radgona
Dvorana Glasbene šole

Glasbena šola
Gornja Radgona

5.

Baletna predstava GŠGR
»Hrestač«

sreda,
18. 01. 2012

Gornja Radgona
Dom kulture

Glasbena šola
Gornja Radgona

6.

torek,
Javni oddelčni nastop
učencev pihal, trobil in tolkal 17. 01. 2012

Gornja Radgona
Dvorana Glasbene šole

Glasbena šola
Gornja Radgona

7.

Oddelčni nastop učencev
kitare in violine

četrtek,
19. 01. 2012

Gornja Radgona
Dvorana Glasbene šole

Glasbena šola
Gornja Radgona

Javni oddelčni nastop
učencev harmonike, DIH in
citer
Kmečka tržnica

torek,
24. 01. 2012

Gornja Radgona
Dvorana Glasbene šole

Glasbena šola
Gornja Radgona

Vsaki prvi in
tretji petek v
mesecu

Gornja Radgona
Ploščad pred Ljudsko
univerzo

Društvo Mura rafting
Križevci in Kultprotur
Gornja Radgona

8.

9.
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KONTAKTNA
OSEBA
telefon, e-mail
Alenka K. Šiško
GSM: 031 617127
sisko.alenka@gmail.com
Slavica Trstenjak
Tel.: 02 560110
slavica.trstenjak@guest.arnes.si
Dušan Zagorc
GSM: 041662 235
dusan.zagorc@guest.arnes.si
Tonček Mlinarič
GSM: 041 340 516
info@pdradgona.si
Tomaž Polak
Tel.: 02 5643 102
tomaz.polak@guest.arnes.si
Tomaž Polak
Tel.: 02 5643 102
tomaz.polak@guest.arnes.si
Tomaž Polak
Tel.: 02 5643 102
tomaz.polak@guest.arnes.si
Tomaž Polak
Tel.: 02 5643 102
tomaz.polak@guest.arnes.si
Tomaž Polak
Tel.: 02 5643 102
tomaz.polak@guest.arnes.si
Anton Rožman
GSM: 041 434922
zvone55@gmail.com

OPOMBA

FEBRUAR 2012
Zap.
št.

PRIREDITEV
srečanje

DATUM
dan, mesec

KRAJ
prostor

ORGANIZATOR
soorganizator

1.

Javni nastop tekmovalcev
GŠGR

četrtek,
02. 02. 2012

Gornja Radgona
Dvorana GŠGR

Glasbena šola
Gornja Radgona

2.

Osrednja občinska prireditev ponedeljek,
06. 02. 2012
ob slovenskem kulturnem
prazniku

Gornja Radgona
Dom kulture

Kultprotur
Gornja Radgona
Občina Gornja Radgona

3.

Koncert učiteljev profesorjev
GŠ
Gornja Radgona
Javni nastop ob kulturnem
prazniku

ponedeljek,
06. 02. 2012

Gornja Radgona
Dvorana GŠGR

Glasbena šola
Gornja Radgona

torek,
07. 02. 2012

Gornja Radgona
ZGŠ Maestro

Gornja Radgona
ZGŠ Maestro

5.

Slovenski kulturni praznik

torek,
07. 02. 2012

Gornja Radgona
Avla šole

Osnovna šola
Gornja Radgona

6.

HERBAFIT – mednarodni
sejem gojenja in nege rastlin

Gornja Radgona
Pomurski sejem

Pomurski sejem d.d.
Gornja Radgona

7.

Literarno srečanje

petek,
10.02. 2012
Sobota,
11. 02. 2012
četrtek,
16. 02. 2012

Gornja Radgona
Sedež društva

Društvo upokojencev
Gornja Radgona

8.

Glasbena delavnica
»Potovanje z diatonično
harmoniko«
Pohod k spomeniku
Marije Rožman

petek,
17. 02. 2012

Gornja Radgona
ZGŠ Maestro

Gornja Radgona
ZGŠ Maestro

ponedeljek,
20. 02. 2012

Gornja Radgona
KO in Združenje ZB NOB
Spomenik v Črešnjevcih Gornja Radgona

4.

9.

3

KONTAKTNA
OSEBA
telefon, e-mail
Tomaž Polak
Tel.: 02 5643 102
tomaz.polak@guest.arnes.si
Norma Bale
Tel.: 02 564 89 07
info@kultprotur.si
Tomaž Polak
Tel.: 02 5643 102
tomaz.polak@guest.arnes.si
Melita Vulc
Tel.: 02 5648997
Zgs.maestro@siol.net
Dušan Zagorc
GSM: 041662 235
dusan.zagorc@guest.arnes.si
Andrej Slogovič
Tel.: 02 5642 112
Andrej.slogovic@pomurski-sejem.si
Inge Ivanek
Tel.: 02 61 14 83
duradgona@siol.net
Melita Vulc
Tel.: 02 5648997
Zgs.maestro@siol.net
Roman Sluga
GSM: 031259 814
roman.sluga@siol.net

OPOMBA

MAREC 2012
Zap.
št.

PRIREDITEV
srečanje

DATUM
dan, mesec

KRAJ
prostor

1.

Nastop družinskih zasedb

sreda,
07. 03. 2012

Gornja Radgona
Dom starejših občanov

2.

Koncert družinskih zasedb

sreda,
07. 03. 2012

Gornja Radgona
Avla osnovne šole

3.

Dan žena

4.

sobota,
10. 03. 2012
Medobmočna revija Pihalnih nedelja,
18. 03. 2012
orkestrov OŠ Gornja
Radgona
Pozdrav pomladi – glasbena ponedeljek,
19. 03. 2012
prireditev

Gornja Radgona

Lovski dom
Gornja Radgona

ORGANIZATOR
soorganizator
ZGŠ Maestro
Dom starejših občanov
Gornja Radgona
ZGŠ Maestro
OŠ Gornja Radgona
Lovska družina
Gornja Radgona
Pihalni orkester
Gornja Radgona

6.

Prireditev ob materinskem
dnevu in dnevu žena

ponedeljek,
19. 03. 2012

Gornja Radgona
Avla šole
(20. 03. -06.14)
Črešnjevci
Vila Hold

7.

Materinski dan

8.

Očistimo svet v enem dnevu

sobota,
24. 03. 2012
sobota,
24. 03. 2012

Mele
Gasilski dom
Gornja Radgona
Šola, okolica

9.

Odkritje doprsnega kipa –
Janez Akvila

sobota,
24. 03. 2012

Gornja Radgona
Aleja velikih

Poseben organizacijski
odbor Osnovna šola
Gornja Radgona
Občina, Osnovna šola
Gornja Radgona

10.

Območna Linhartovo
srečanje

četrtek,
29. 03. 2012

Gornja Radgona
Dom kulture

OI JSKD
Gornja Radgona

MEGRA – mednarodni sejem
gradbeništva, gradbenih
materialov in gradbene
mehanizacije

sreda,
28. 03. 2012
nedelja,
01. 04. 2012

Gornja Radgona
Pomurski sejem

Pomurski sejem d.d.
Gornja Radgona

5.

11.

Osnovna šola
Gornja Radgona

PGD Mele

KD Peter Dajnko
Črešnjevci

4

KONTAKTNA
OSEBA
telefon, e-mail
Melita Vulc
Tel.: 02 5648997
zgs.maestro@siol.net
Melita Vulc
Tel.: 02 5648997
zgs.maestro@siol.net
Milan Kolarič
GSM: 041 618 395
Milan Klemenčič
GSM: 041 664 139
milan.klemencic@heinz-buhnen.si
Dušan Zagorc
GSM: 041662 235
dusan.zagorc@guest.arnes.si
Eva Banfi
GSM: 041 952 692
Eva.banfi@gmail.com
Andrej Bohinec
GSM: 041 245 648
Dušan Zagorc
GSM: 041662 235
dusan.zagorc@guest.arnes.si
Dušan Zagorc
GSM: 041662 235
dusan.zagorc@guest.arnes.si
Simona Pirc Katalinič
Tel.:02 564 94 63, 041 254 588
oi.jskd.radgona@jskd.si
Robi Fišer
Tel.: 02 5642 113
robi.fiser@pomurski-sejem.si

OPOMBA

12.

ENGRA – mednarodni sejem sreda,
energije in trajnostne gradnje 28. 03. 2012
nedelja,
01. 04. 2012

Gornja Radgona
Pomurski sejem

Pomurski sejem d.d.
Gornja Radgona

Robi Fišer
Tel.: 02 5642 113
robi.fiser@pomurski-sejem.si
boris.erjavec@pomurski-sejem.si

13.

KOGRA – mednarodni sejem sreda,
komunale, urejanja okolja in 28. 03. 2012
nedelja,
ekologije
01. 04. 2012

Gornja Radgona
Pomurski sejem

Pomurski sejem d.d.
Gornja Radgona

Vsaki prvi in
tretji petek v
mesecu

Gornja Radgona
Ploščad pred LU

Kultprotur
Gornja Radgona
Društvo Mura Rafting

Robi Fišer
Tel.: 02 5642 113
Boris Erjavec
Tel.: 02 5642115
robi.fiser@pomurski-sejem.si
boris.erjavec@pomurski-sejem.si
TIC
Tel.: 02 5648 240
Anton Rožman
GSM: 041 434 922
zt-tic.radgona@siol.net

Kmečka tržnica
14.

5

APRIL 2012
Zap.
št.
1.

PRIREDITEV
srečanje

4.

petek,
06. 04. 2012

Gornja Radgona
Dvorana ZGŠ

Velikonočno kresovanje

sobota,
07. 04. 2012

Gornja Radgona
Lisjakova struga

Koncert šolskih pihalnih
orkestrov ZGŠ Maestro in
Glasbena šola Beltinci

petek,
13. 04. 2012

Gornja Radgona
Avla osnovne šole

Čriček poje – Območna
revija OPZ in MPZ

torek,
17. 04. 2011

Gornja Radgona
Avla Osnovna šola

Glasba ne pozna meja

četrtek,
19. 04. 2012

Gornja Radgona
Dom kulture

5.

petek,
20. 04. 2012
nedelja
22. 04. 2012
5. prireditev ob Dnevu zemlje nedelja,
22. 04. 2012
Festival ljubezni

6.

7.

Družinsko tekmovanje
8.

9.

KRAJ
prostor

Javni nastop

2.

3.

DATUM
dan, mesec

Tradicionalna prireditev ob
Dnevu zemlje

Negova
grad

Gornja Radgona
Lisjakova struga

nedelja,
22. 04. 2012

Gornja Radgona

petek,
20. 04. 2012

Gornja Radgona
Lisjakova struga

Lovski dom

ORGANIZATOR
soorganizator

KONTAKTNA
OSEBA
telefon, e-mail
Melita Vulc
ZGŠ Maestro
Tel.: 02 5648997
Gornja Radgona
zgs.maestro@siol.net
Ribiška družina TE Gornja Vlado Drvarič
GSM: 040 514 100
Radgona
rdradgona@gmail.com
Melita Vulc
ZGŠ Maestro Gornja
Tel.: 02 5648997
Radgona
zgs.maestro@siol.net
Glasbena šola Beltinci
OŠ Gornja Radgona
Simona Pirc Katalinič
OI JSKD
Tel.:564 94 63
Gornja Radgona
GSM: 041 254 588
OŠ Gornja Radgona
oi.jskd.radgona@jskd.si
Melita Vulc
ZGŠ Maestro
Tel.: 02 5648997
Gornja Radgona
zgs.maestro@siol.net
Kultprotur
GŠ Bad Radkersburgf
Norma Bale
Kultprotur
Tel.: 02 564 89 07
Gornja Radgona
info@kultprotur.si
Ribiška družina TE Gornja
Radgona
Občina Gornja Ragona
Lovska družina
Gornja Radgona

Vlado Drvarič
GSM: 040 514 100
rdradgona@gmail.com
Milan Kolarič
GSM: 041 618 395
GSM: 041 684 876

Občina Gornja Radgona

Majda Ferenc
Tel.:02 5643 835
Majda.ferenc@gor-radgona.si
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OPOMBA

Zap.
št.
10.

11.

PRIREDITEV
srečanje

DATUM
dan, mesec

KRAJ
prostor

petek,
27. 04. 2012

Gornja Radgona

Tradicionalno kresovanje

ponedeljek,
30. 04. 2012

Gornja Radgona
ŠRC Trate

Zdravstveno predavanje

April

Gornja Radgona
Sedež društva

Kmečka tržnica

Vsaki prvi in
tretji petek v
mesecu

Gornja Radgona
Ploščad pred LU

Kresovanje

12.

13.

Lovski dom

ORGANIZATOR
soorganizator
Lovska družina
Gornja Radgona

Kultprotur
Gornja Radgona
Občina Gornja Radgona
MD Klinka
Društvo upokojencev
Gornja Radgona
Kultprotur
Gornja Radgona
Društvo Mura Rafting

7

KONTAKTNA
OSEBA
telefon, e-mail
Milan Kolarič
GSM: 041 618 395
GSM: 041 684 876
Norma Bale
Tel.: 02 564 89 07
info@kultprotur.si
Inge Ivanek
Tel.: 02 61 14 83
duradgona@siol.net
TIC
Tel.: 02 5648 240
Anton Rožman
GSM: 041 434 922
zt-tic.radgona@siol.net

OPOMBA

MAJ 2012
Zap.
št.

PRIREDITEV
srečanje

DATUM
dan, mesec

KRAJ
prostor

ORGANIZATOR
soorganizator

1.

Kresovanje

nedelja,
01. 05. 2012

Radvenci

Turistično društvo Negova –
Sp. Ivanjci

2.

Tekmovanje za pokal ob
vstopu v EU in kresovanje

torek,
01.05. 2012

Podgrad
Ribiški dom

Ribiška družina TE Gornja
Radgona

3.

5. dan Mure

Sobota,
05. 05. 2012

Gornja Radgona
Reka Mura

4.

Florjanova maša

nedelja,
06. 05. 2012

Mele

5.

5. dan druženja
ŠPORT ŠPAS

sobota,
12.05. 2012

Gornja Radgona
TŠC Trate

6.

Javni nastop

petek,
18. 05. 2012

Gornja Radgona
ZGŠ Maestro

ZGŠ Maestro
Gornja Radgona

7.

Regijsko Linhartovo srečanje

Gornja Radgona
Dom kulture

OI JSKD
Gornja Radgona

8.

Pesem združuje – Območna
revija odraslih pevskih
zborov

petek,
25.05. 2012

Gornja Radgona
Avla osnovna šola

OI JSKD
Gornja Radgona

9.

4. obletnica panonia.net &7.
Avtotuning Orkas

sobota,
26. 05. 2012

Gornja Radgona
Sejmišče

Panonija.net&Tuning klub
Orkas

10.

»Dialekta« - mednarodno
srečanje narečnih
ustvarjalcev

Maj

Gornja Radgona
Špital

Kultprotur Gornja Radgona
Franc-Franc M. Sobota
TD Gornja Radgona

sobota,
19. 05. 2012

PGD Gornja Radgona
Društvo Mura Rafting
PGD Mele
Osnovna šola
Gornja Radgona
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KONTAKTNA
OSEBA
telefon, e-mail
Alenka K. Šiško
GSM: 031 617127
sisko.alenka@gmail.com
Vlado Drvarič
GSM: 040 514 100
rdradgona@gmail.com
Simon Balažic
GSM: 031 606 376
mura.rafting@gmail.com
Andrej bohinec
GSM: 041 245 648
Dušan Zagorc
GSM: 041662 235
dusan.zagorc@guest.arnes.si
Melita Vulc
Tel.: 02 5648997
zgs.maestro@siol.net
Simona Pirc Katalinič
Tel.:564 94 63
GSM: 041 254 588
oi.jskd.radgona@jskd.si
Simona Pirc Katalinič
Tel.:564 94 63
GSM: 041 254 588
oi.jskd.radgona@jskd.si
Slavko Rajšp
GSM: 031530160
info@panonia.net
Norma Bale
Tel.: 02 564 89 07
info@kultprotur.si

OPOMBA

Zap.
št.

PRIREDITEV
srečanje

DATUM
dan, mesec

KRAJ
prostor

11.

Literarno srečanje

Maj

Gornja Radgona
Cvetličarna Mirjana

12.

Kmečka tržnica

Vsaki prvi in
tretji petek v
mesecu

Gornja Radgona
Ploščad pred LU

ORGANIZATOR
soorganizator
Društvo upokojencev in
Cvetličarna Mirjana
Gornja Radgona
Kultprotur
Gornja Radgona
Društvo Mura Rafting
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KONTAKTNA
OSEBA
telefon, e-mail
Inge Ivanek
Tel.: 561 1483
duradgona@siol.net
TIC
Tel.: 02 5648 240
Anton Rožman
GSM: 041 434 922
zt-tic.radgona@siol.net

OPOMBA

JUNIJ 2012
Zap.
št.

PRIREDITEV
srečanje

DATUM
dan, mesec

KRAJ
prostor

ORGANIZATOR
soorganizator

1.

Dere sen jaz mali bija –
Območna revija ljudskih
pevcev in godcev

sobota,
02. 06. 2012

Negova
Osnovna šola dr.
Antona Trstenjaka

OI JSKD Gornja Radgona
OŠ dr. A. Trstenjaka
Negova

2.

Javni zaključni nastop

petek,
08. 06. 2012

Gornja Radgona
Avla osnovne šole

3.

Državno prvenstvo gluhih in
naglušnih Slovenije

sobota,
16. 06. 2012

Gornja Radgona
Lisjakova struga

4.

Street ball Tornir Pomurje
Open 2012

sobota,
16. 06. 2012

Gornja Radgona
Športni center

ZGŠ Maestro
Gornja Radgona
Osnovna šola
Gornja Radgona
Društvo gluhih in naglušnih
Pomurja
Ribiška družina TE Gornja
Radgona
Street ball Klub
Gornja Radgona

5.

22. Dan šole

Petek,
22. 06. 2012

Gornja Radgona
Šola, avla okolica

6.

22. nočno tekmovanje ob
dnevu državnosti

nedelja,
24. 06. 2012

Podgrad

7.

Dan odprtih kleti

sobota,
23. 06. In
nedelja,
24. 06. 2012

Gornja Radgona
Dvorišče pred
Radgonskimi goricami

8.

Po Apolonijini poti do zidanic sobota,
23. 06. 2012

9.

Tradicionalni Petrov sejem »Petrovo«

petek,
29. 06. 2012

Gornja Radgona
Pot med goricami

Gornja Radgona
Tržnica

KONTAKTNA
OSEBA
telefon, e-mail
Simona Pirc Katalinič
Tel.:564 94 63
GSM: 041 254 588
oi.jskd.radgona@jskd.si
Melita Vulc
Tel.: 02 5648997
zgs.maestro@siol.net
Vlado Drvarič
GSM: 040 514 100
rdradgona@gmail.com

Marko Borec
GSM: 040 900 742
marko.borec@iges.si
Dušan Zagorc
Osnovna šola
GSM: 041662 235
Gornja Radgona
dusan.zagorc@guest.arnes.si
Ribiška družina TE Gornja Vlado Drvarič
GSM: 040 514 100
Radgona
rdradgona@gmail.com
Občina Gornja Radgona
Sandi Brumen
Radgonske gorice d.d.
Tel: 5648 511
Gornja Radgona
Andreja Novak
GSM: 041 271 625
export@radgonske-gorice.si
Nada Golob
Turistično društvo
GSM: 041316 256
Gornja Radgona
Sabina Senger Radoha
GSM: 031 436 170
Majda Ferenc
Občina Gornja Radgona
Kultpotur Gornja Radgona Tel.:02 5643 835
Majda.ferenc@gor-radgona.si
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OPOMBA

Zap.
št.

PRIREDITEV
srečanje

DATUM
dan, mesec

KRAJ
prostor

ORGANIZATOR
soorganizator

10.

Tradicionalni pohod
Gornja Radgona - Negova

sobota,
30. 06. 2012

Gornja Radgona Negova

PD Gornja Radgona

11.

Likovna razstava

junij

Gornja Radgona
Dom starejših občanov

12.

Kmečka tržnica

Vsaki prvi in
tretji petek v
mesecu

Gornja Radgona
Ploščad pred LU

Društvo upokojencev in
Dom starejših občanov
Gornja Radgona
Kultprotur
Gornja Radgona
Društvo Mura Rafting
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KONTAKTNA
OSEBA
telefon, e-mail
Tonček Mlinarič
GSM: 041 340 516
info@pdradgona.si
Inge Ivanek
Tel.: 561 1483
duradgona@siol.net
TIC
Tel.: 02 5648 240
Anton Rožman
GSM: 041 434 922
zt-tic.radgona@siol.net

OPOMBA

JULIJ 2012
Zap.
št.

PRIREDITEV
srečanje

DATUM
dan, mesec

KRAJ
prostor

1.

Družinsko srečanje lastnikov
zemljišč

nedelja,
01. 07. 2012

Gornja Radgona
Lovski dom

Lovska družina
Gornja Radgona

2.

Proslava in spominski pohod
ob meji

torek,
03. 07. 2012

Gornja Radgona
Spomenik »Nikoli več«
in pot ob reki Muri

Združenje veteranov
Gornja Radgona in
ZB Gornja Radgona

3.

Popek '12
Športanje s Klinko

petek,
06. 07. 2012,
sobota,
07. 07. 2012

Gornja Radgona
Mestni park

4.

Srečanje ribičev in lovcev

sobota,
07. 07. 2012

Gornja Radgona

Kultprotur
Gornja Radgona
Občina Gornja Radgona
MD Klinka
Lovska družina
Gornja Radgona

5.

Srečanje UO ribičev in lovcev sobota,
07. 07. 2012

Gornja Radgona

Lovski dom

Lisjakova struga

ORGANIZATOR
soorganizator

Ribiška družina TE
Gornja Radgona
Lovska družina
Gornja Radgona
Ribiška družina TE
Gornja Radgona

6.

16. Pepekov memorial

sobota,
14. 07. 2012

Podgrad

7.

130-letnica obstoja društva

Orehovci
Gasilski dom

PGD Orehovci
Gornja Radgona

8.

Kmečka tržnica

petek,
20. 07. 2012
sobota,
21. 07. 2012
Vsaki prvi in
tretji petek v
mesecu

Gornja Radgona
Ploščad pred LU

Kultprotur
Gornja Radgona
Društvo Mura Rafting
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KONTAKTNA
OSEBA
telefon, e-mail
Milan Kolarič
GSM: 041 618 395
GSM: 041 684 876
Kos Jože
GSM: 041 410 919
Roman.sluga@siol.net
Norma Bale
Tel.: 564 89 07
info@kultprotur.si
Milan Kolarič
GSM: 041 618 395
GSM: 041 684 876
Vlado Drvarič
GSM: 040 514 100
rdradgona@gmail.com
Vlado Drvarič
GSM: 040 514 100
rdradgona@gmail.com
Ščančar Marjan
GSM: 031 592 168
Marjan.scancar@gmail.com
TIC
Tel.: 02 5648 240
Anton Rožman
GSM: 041 434 922
zt-tic.radgona@siol.net

OPOMBA

AVGUST 2012
Zap.
št.

PRIREDITEV
srečanje

DATUM
dan, mesec

1.

7. tekmovanje za carja
Podgrada

sobota,
04. 08. 2012

Podgrad

Ribiška družina TE
Gornja Radgona

2.

Gasilska veselica

sobota,
18.08. 2012

Zbigovci

PGD Zbigovci

3.

Streljanje za pokal
Pomurskega sejma

sobota,
18. 08. 2012

LD Gornja Radgona

4.

AGRA – predstavitev občine
na Kmetijsko–živilskem
sejmu

Kultprotur,
Občina
Gornja Radgona

Norma Bale
Tel.: 564 89 07
info@kultprotur.si

5.

AGRA- Kmetijsko živilski
sejem

Gornja Radgona
Sejmišče

Pomurski sejem d.d.
Gornja Radgona

Mateja Jaklič
Tel.: 02 5642 114
mateja.jaklic@pomurski-sejem.si

6.

INPAK – mednarodni sejem
embalaže, tehnike pakiranja
in logistike

Gornja Radgona
Sejmišče

Pomurski sejem d.d.
Gornja Radgona

Mateja Jaklič
Tel.: 02 5642 114
mateja.jaklic@pomurski-sejem.si

7.

Radgonska noč

sobota,
25. 08. 2011
četrtek,
30. 08. 2012
sobota,
25. 08. 2012
četrtek,
30. 08. 2012
sobota,
25. 08. 2012
četrtek,
30. 08. 2012
sobota,
25. 08. 2012

Gornja Radgona
Lovski dom
Hercegovščak
Gornja Radgona
Sejmišče

Darko Felkar
Gornja Radgona

8.

Panonia.net
Festival 2012

Gornja Radgona
Parkirni prostor
Mercatorja
Gornja Radgona
Sejmišče

Darko Felkar
GSM: 041 728 029
nana@amis.net
Slavko Rajšp
GSM: 031 530 160
info@panonia.net

9.

3. Salon Traminec

Negova grad

Kultprotur,
Gornja Radgona
Vinarstvo Steyer
Mediaspeed

petek,
24.08. 2012
četrtek,
30.08. 2012
ponedeljek,
27. 08. 2012

KRAJ
prostor

ORGANIZATOR
soorganizator

Panonia.net
Gornja Radgona
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KONTAKTNA
OSEBA
telefon, e-mail
Vlado Drvarič
GSM: 040 514 100
rdradgona@gmail.com
Branko Križan
GSM: 041 768 060
Branko.krizan@telemach.net
Kolarič Milan
GSM: 041 618 395

Norma Bale
Tel.: 564 89 07
info@kultprotur.si

OPOMBA

Zap.
št.

PRIREDITEV
srečanje
Kmečka tržnica

10.

DATUM
dan, mesec

KRAJ
prostor

ORGANIZATOR
soorganizator

Vsaki prvi in
tretji petek v
mesecu

Gornja Radgona
Ploščad pred LU

Kultprotur
Gornja Radgona
Društvo Mura Rafting
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KONTAKTNA
OSEBA
telefon, e-mail
TIC
Tel.: 02 5648 240
Anton Rožman
GSM: 041 434 922
zt-tic.radgona@siol.net

OPOMBA

SEPTEMBER 2012
Zap.
Št.

PRIREDITEV
Srečanje

DATUM
dan, mesec

KRAJ
prostor

ORGANIZATOR
soorganizator

1.

Zaključek lige mladih

sobota,
01.09. 2012

Gornja Radgona
Lisjakova struga

Ribiška družina
Gornja Radgona

2.

sobota,
08. 09. 2012

Negova
v središču kraja

Občina Gornja Radgona

3.

Tradicionalna sejemska
prireditev »Mala maša v
Negovi«
Dan brez avtomobila

torek,
18. 09. 2012

4.

Svetovni dan turizma

četrtek,
27. 09. 2012

Gornja Radgona
Osnovna šola,
okolica šole
Gornja Radgona
Lisjakova struga

5.

SOBRA – mednarodni sejem
obrambe, varovanja, zaščite
in reševanja

Gornja Radgona
Pomurski sejem

6.

Likovna razstava

četrtek,
20. 09. 2012
sobota,
22. 09. 2012
september

Občina Gornja Radgona
Osnovna šola
Gornja Radgona
Kultprotur
Gornja Radgona
TD Gornja Radgona
Pomurski sejem d.d.
Gornja Radgona

7.

Literarno srečanje

september

Gornja Radgona
Mele Šaruga

8.

Kmečka tržnica

Vsaki prvi in
tretji petek v
mesecu

Gornja Radgona
Ploščad pred LU

Gornja Radgona
Dom kulture

Društvo upokojencev
Likovno društvo
Kultprotur
Gornja Radgona
Društvo upokojencev
Gornja Radgona
Kultprotur
Gornja Radgona
Društvo Mura Rafting
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KONTAKTNA
OSEBA
telefon, e-mail
Vlado Drvarič
GSM: 040 514 100
rdradgona@gmail.com
Majda Ferenc
Tel.:02 5643 835
Majda.ferenc@gor-radgona.si
Dušan Zagorc
GSM: 041662 235
dusan.zagorc@guest.arnes.si
Norma Bale
tel.: 564 89 07
info@kultprotur.si
Robi Fišer
Tel.: 02 5642 113
robi.fiser@pomurski-sejem.si
Inge Ivanek
Tel.: 561 1483
duradgona@siol.net
Inge Ivanek
Tel.: 561 1483
duradgona@siol.net
TIC
Tel.: 02 5648 240
Anton Rožman
GSM: 041 434 922
zt-tic.radgona@siol.net

OPOMBA

OKTOBER 2012
Zap.
št.

PRIREDITEV
srečanje

DATUM
dan, mesec

KRAJ
prostor

ORGANIZATOR
soorganizator

1.

17. jesenski kros

sreda,
03. 10. 2012

Gornja Radgona
TŠC Trate

Osnovna šola
Gornja Radgona

2.

Proslava ob svetovnem
dnevu učiteljev

petek,
05. 10. 2012

Gornja Radgona
Avla šole

Osnovna šola
Gornja Radgona

3.

Ribiško tekmovanje ob
občinskem prazniku

sobota,
06. 10. 2012

Podgrad
Ribiški dom Podgrad

Ribiško društvo TE
Gornja Radgona

4.

12. mednarodni tek
prijateljstva (Dan OZN)

sreda,
24. 10. 2012

Gornja Radgona
Avstrija

Osnovna šola
Gornja Radgona

5.

Komemoracija ob dnevu
mrtvih

torek,
30. 10. 2012

KO in Združenje ZB NOB
Gornja Radgona

6.

Na Štajerskem po Gorenjsko

oktober

Gornja Radgona
Spomenik padlim
borcem
Gornja Radgona
Dom kulture

7.

Kmečka tržnica

Vsaki prvi in
tretji petek v
mesecu

8.

Prireditve ob občinskem
prazniku

oktober

Gornja Radgona
Ploščad pred LU

ZGŠ Maestro
ZZGŠ Avsenik,
Kultprotur
Gornja Radgona
Kultprotur
Gornja Radgona
Društvo Mura Rafting

Kultprotur
Gornja Radgona
Občina Gornja Radgona
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KONTAKTNA
OSEBA
telefon, e-mail
Dušan Zagorc
GSM: 041662 235
dusan.zagorc@guest.arnes.si
Dušan Zagorc
GSM: 041662 235
dusan.zagorc@guest.arnes.si
Vlado Drvarič
GSM: 040 514 100
rdradgona@gmail.com
Dušan Zagorc
GSM: 041662 235
dusan.zagorc@guest.arnes.si
Roman Sluga
GSM: 031 259 814
roman.sluga@siol.net
Melita Vulc
Tel.: 02 5648 997
zgs.maestro@siol.net
TIC
Tel.: 02 5648 240
Anton Rožman
GSM: 041 434 922
zt-tic.radgona@siol.net
TIC
zt-tic.radgona@siol.net

OPOMBA

NOVEMBER 2012
Zap.
št.

DATUM
dan, mesec

KRAJ
prostor

ORGANIZATOR
soorganizator

Kmečka tržnica

Vsaki prvi in
tretji petek v
mesecu

Gornja Radgona
Ploščad pred LU

Kultprotur
Društvo Mura Rafting

Martinovanje

sobota,
10. 11. 2012

Gornja Radgona
Spodnji Gris

3.

Martinov pohod po
radgonskih goricah

nedelja,
11. 11. 2012

Gornja Radgona
Med vinogradi do
Lastomerci

4.

Tradicionalni Leopoldov
sejem »Leopoldovo«

četrtek,
15. 11. 2012

Gornja Radgona
Tržnica

5.

Javni nastop

petek,
16. 11. 2012

Gornja Radgona
ZGŠ Gornja Radgona

Dan Rudolfa Maistra

petek,
23. 11. 2012

Gornja Radgona
Svetilnik miru

7.

Martinov pohod

november

Negova

8.

Literarno srečanje

november

Gornja Radgona
Sedež društva

9.

Zdravstveno predavanje

november

Gornja Radgona
Sedež društva

1.

PRIREDITEV
srečanje

2.

6.

KONTAKTNA
OSEBA
telefon, e-mail

TIC
Tel.: 02 5648 240
Anton Rožman
GSM: 041 434 922
anton.rozman@komunala-radgona.si
Kultprotur, Občina Gornja Norma Bale,
Radgona, Radgonske gorice tel.: 564 89 07
TIC
d. d.
tel.: 5648 240
Društvo vinogradnikov
info@kultprotur.si
Radgonsko – Kapelskih
goric
Tonček Mlinarič
PD Gornja Radgona
GSM: 041 340 516
turistična društva
info@pdradgona.si
občine Gornja Radgona
toncek.mlinaric@siol.net
Majda Ferenc
Občina
Tel.:02 564 38 35
Gornja Radgona
Majda.ferenc@gor-radgona.si
Melita Vulc
ZGŠ Maestro
Tel.: 02 5648997
Gornja Radgona
zgs.maestro@siol.net
Dušan Zagorc
Osnovna šola
GSM: 041662 235
Gornja Radgona
dusan.zagorc@guest.arnes.si
Alenka K. Šiško
TD Negova GSM: 031617127
Sp. Ivanjci
sisko.alenka@gmail.com
Inge Ivanek
Društvo upokojencev
Tel.: 561 1483
Gornja Radgona
duradgona@siol.net
Inge Ivanek
Društvo upokojencev
Tel.: 561 1483
Gornja Radgona
duradgona@siol.net
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OPOMBA

DECEMBER 2012
Zap.
Št.

PRIREDITEV
srečanje

DATUM
dan, mesec

KRAJ
prostor

ORGANIZATOR
soorganizator

KONTAKTNA
OSEBA
telefon, e-mail
Melita Vulc
Tel.: 02 5648997
zgs.maestro@siol.net
Eva Banfi
GSM: 041 952 692
eva.banfi@gmail.com
Melita Vulc
Tel.: 02 5648997
zgs.maestro@siol.net
Dušan Zagorc
GSM: 041662 235
dusan.zagorc@guest.arnes.si
Dušan Zagorc
GSM: 041662 235
dusan.zagorc@guest.arnes.si

1.

Miklavžev koncert

četrtek,
06. 12. 2012

Gornja Radgona
Dom starejših občanov

2.

7. Miklavžev koncert
Tamburaške skupine KD
Peter Dajnko
Muziciramo v orkestru

sobota,
08. 12. 2012

Gornja Radgona
Dom kulture

ZGŠ Maestro
Dom starejših občanov
Gornja Radgona
KD Peter Dajnko
Črešnjevci

petek,
14. 12. 2012

4.

16. božično-novoletne
delavnice in bazar

Ponedeljek,
17. 12. 2012

Gornja Radgona
Avla Osnovne šole
Gornja Radgona
Gornja Radgona
Avla šole

ZGŠ Maestro
Gornja Radgona
OŠ Gornja Radgona
Osnovna šola
Gornja Radgona

5.

Dedek mraz
v veselem decembru

Gornja Radgona
Vrtec M. Golarja,
osnovne šole KS

Osnovna šola
Gornja Radgona

6.

9. božično-novoletni koncert
OPZ in MPZ

ponedeljek,
17. 12. 2012
četrtek,
18. 12. 2012
četrtek,
20. 12. 2012

Gornja Radgona
Avla šole

Osnovna šola
Gornja Radgona

Dušan Zagorc
GSM: 041662 235
dusan.zagorc@guest.arnes.si

7.

Prihod božička
Predbožično-novoletni
koncert
Literarno – Glasbeno
srečanje

Mele
Gasilski dom
Negova
cerkev
Gornja Radgona
Dom starejših občanov

PGD Mele

8.

sobota,
22. 12. 2012
december

Andrej Bohinec
GSM: 041 245 648
Karel Fleisinger
GSM: 031 614 879
Inge Ivanek
Tel.: 561 1483
duradgona@siol.net

3.

10.

december

DU Negova
Sp. Ivanjci
Društvo upokojencev
Gornja Radgona

OPOMBA

Za morebitne spremembe v koledarju ne odgovarja izdajatelj.
PRIPRAVILA: Nada Golob
TURISTIČNO INFORMATIVNI CENTER
Gornja Radgona

ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN PROMOCIJO
Gornja Radgona
direktorica, mag. Norma Bale
18

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

Številka: 011-1/2010
Datum: ……………

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008)
je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji …… redni seji, dne …….….. sprejel
naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Poročilo Nadzornega odbora Občine Gornja
Radgona o izvedbi nadzora finančnega poslovanja javnega zavoda Vrtec Manka Golarja
Gornja Radgona za leto 2010.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ

OBČINA
GORNJA RADGONA
NADZORNI ODBOR
Datum: 29. 12. 2011
Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi in 44. člena statuta Občine Gornja
Radgona, 17. in 22. člena poslovnika Nadzornega odbora občine Gornja Radgona in sklepa
8 redne seje Nadzornega odbora z dne 30.09.2011 ter na podlagi ugotovitev pooblaščencev
za nadzor, je Nadzorni odbor občine Gornja Radgona na 10. seji, dne 29. 12. 2011 sprejel

POROČILO
o izvedbi nadzora finančnega poslovanja javnega zavoda
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona za leto 2010
»Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora«
Na podlagi sklepa predsednika NO z dne 30. 9. 2011 in v skladu z 17. in 22. členom
poslovnika NO Občine Gornja Radgona so nadzor opravili pooblaščenci:
• Avguština Španbauer, članica
• Dana Sukič, članica in
• Miran Bezjak član.
Nadzor se je opravil v času od 19. 10. 2011 do 23. 11. 2011 v prostorih Vrtca Manka
Golarja, Kocljeva 2-4 v Gornji Radgoni.
Pri nadzoru so sodelovali:
• Breda Forjanič, ravnateljica vrtca in
• Gregor Rous, računovodja vrtca.
Predmet nadzora: nadzor finančnega poslovanja javnega zavoda Vrtec Manka Golarja
Gornja Radgona.
Cilji nadzora:
• pravilnosti poslovanja v zvezi s porabo proračunskih sredstev
• priprava poročila v zvezi z ugotovitvami.

1. Osnovni podatki o vrtcu
Javni zavod z nazivom Otroški vrtec Gornja Radgona je bil ustanovljen leta 1935. S
sprejetjem novega Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Manka Golarja
Gornja Radgona je javni zavod pridobil nov pravni status in novo ureditev.
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Dne 12.07.2002 je Okrožno sodišče v Murski Soboti vpisalo v sodni register spremembo
imena zavoda in sicer je bil vrtec vpisan pod imenom Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona.
Dne 13. 8. 2010 je Okrožno sodišče v Murski Soboti pri subjektu vpisa Vrtec Manka Golarja
Gornja Radgona, vpisalo spremembo oz. dopolnitev podatkov:
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona, skrajšano ime: Vrtec Gornja Radgona.
Ustanovitelj javnega zavoda je občina Gornja Radgona.
Vrtec opravlja javno službo vzgoje in varstva predšolskih otrok. Dejavnosti vrtca so:
• predšolska vzgoja
• dnevno varstvo otrok
Vrtec Manko Golar iz Gornje Radgone deluje kot samostojni vrtec z dislociranimi oddelki
na štirih lokacijah oziroma v štirih enotah in sicer:
• enota Kocljeva 2 v Gornji Radgoni
• enota Kocljeva 4 v Gornji Radgoni
• enota Negova
• enota Črešnjevci
Organi vrtca so svet vrtca, ravnatelj, svet staršev in strokovni organ.
Svet vrtca je organ upravljanja, ki ima 11 članov: trije predstavniki ustanovitelja, pet
predstavnikov delavcev vrtca in trije predstavniki staršev.
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ vrtca. Organizira in vodi delo ter
poslovanje vrtca, predstavlja in zastopa vrtec in je odgovoren za zakonitost dela vrtca. Vodi
strokovno delo vrtca in je odgovoren za strokovnost dela vrtca.
Ravnatelja vrtca imenuje svet vrtca po predhodnem pridobljenem mnenju ustanoviteljice.
Svet staršev je v vrtcu oblikovan za organizacijo uresničevanja interesov staršev. Svet staršev
ima predstavnike v svetu vrtca.
Strokovna organa vrtca sta vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev. Sestavo in
naloge obeh strokovnih organov določa zakon o vrtcih (Uradni list RS, štev. 12/96).
Vrtec pridobiva sredstva za delo iz:
• sredstev ustanovitelja in drugih javnih sredstev,
• plačila staršev,
• drugih virov.
Vrtec odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga, vendar ne sme
sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem ustanovitelja in
poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti vrtca do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja
predvidena za opravljanje javne službe vrtca v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
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V 108. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
štev. 16/07-VPB5) in 36/08 člena sklepa o ustanovitvi vrtca je določeno, da sistemizacijo
delovnih mest določi ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v javno vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec
Manko Golar je v soglasju z županom Občine Gornja Radgona izdala ravnateljica vrtca dne
08. 08. 2008. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest določa, da se število delovnih mest v
vrtcu določi z letno sistemizacijo delovnih mest pred začetkom šolskega leta, na katero se
nanaša. Sklep za vsako šolsko leto sprejme ravnateljica vrtca v soglasju z občino. Soglasje k
sistemizaciji delovnih mest v vrtcu za šolsko leto 2010/2011 je s sklepom štev. 121/2010 z
dne 11. 6. 2010 izdal župan.
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest ureja:
• organiziranost dela v vrtcu
• oblikovanje delovnih mest
• pogoje za zasedbo delovnega mesta,
• strokovno usposobljenost javnega uslužbenca,
• seznam in opis delovnih mest in:
• pogoje za zaposlitev in za določanje števila javnih uslužbencev za posamezna delovna
mesta.
Na dan 31. 12. 2010 je bil v vrtcu, vključno z ravnateljico, zaposleno skupaj 53 javnih
uslužbencev. Vsi zaposleni v javnem zavodu Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona niso
zaposleni s polnim delovnim časom, predvsem čistilke v oddelkih Črešnjevci in Negova. Do
31. 12. 2010 so bili v javnem zavodu zaposleni tudi 4 delavci iz javnih del. Ravnateljica
javnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona je pogodbeno zaposlena, v skladu z
zakonodajo, še 20% v šoli za ravnatelje kot predavateljica v Kranju.
Vsi zaposleni v javnem zavodu Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona izpolnjujejo pogoje v
skladu s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest.
Dokumentacija je vzorno urejena in pregledana.
Tabela 1: Osnovni finančni podatki o vrtcu
_________________________________________________________________________
Vrednost aktive na Celotni prihodki v Celotni odhodki v
Presežek odhodkov
dan 31.12.2010
v letu 2010
v letu 2010
nad prihodki v letu 2010
_________________________________________________________________________
795.860
1.37.426
1.336.962
464
================================================================
1.1. Odgovorne osebe
Odgovorni osebi vrtca v obdobju na katero se nanaša nadzor sta bili ravnateljica Breda
Forjanič, univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja in računovodja Gregor Rous,
ekonomski tehnik.

2. Nadzor računovodskih izkazov za leto 2010
2.1. Obrazložitev nadzora
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Revidirali smo bilanco stanja na dan 31. 12. 2010 in izkaz prihodkov in odhodkov vrtca
skupaj s prilogami, računovodskim in poslovnim poročilom za leto 2010, ki jih je svet vrtca
sprejel 4. 4. 2011.
Vrtec mora voditi poslovne knjige po določbah Zakona o računovodstvu, Zakona o javnih
financah, Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb
javnega prava, Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava, Pravilnika o sestavljanju letnih poročil, Slovenskih
računovodskih standardov ter Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
2.2. Računovodske usmeritve
Vrtec je pri evidentiranju in izkazovanju poslovnih dogodkov neposredno uporabljal
predpise, navedene v točki 2.1 tega poročila ter računovodske rešitve, opredeljene v
Pravilniku o računovodstvu z dne 20.12.2002.
Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva
Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva se izkazujejo po nabavni
vrednosti. V dejansko nabavno vrednost posameznega osnovnega sredstva se všteva njegova
nakupna cena in vsi stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno usposobitvi osnovnega
sredstva za nameravano uporabo. Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega
časovnega amortiziranja po amortizacijskih stopnjah iz pravilnika o odpisu.
Terjatve in obveznosti
Terjatve in obveznosti se izkažejo v poslovnih knjigah ob njihovem nastanku. Terjatve za
katere se predvideva , da ne bodo poravnane v roku vrtec odpiše v breme prevrednotovalnih
poslovnih odhodkov.
Zaloge
Vrtec nabavljeni material knjiži na konto 310- zaloge surovin in materiala. Na koncu
poslovnega leta material, ki je na zalogi, popiše. Izračunana poraba se prenese v breme
stroškov materiala.
Dolgoročne rezervacije
Dolgoročne rezervacije so dolgoročne pasivne časovne razmejitve, vzpostavljene za
obveznosti, za katere se lahko pričakuje, da bodo nastopile šele prehodno leto in obveznosti,
katerih nastanek in velikost sta negotova.
Lastni viri
Lastne vire sestavljajo obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena
osnovna sredstva, dolgoročno razmejeni prihodki, obveznosti za dolgoročne finančne
naložbe ter presežek prihodkov nad odhodki.
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Prihodki
Vrtec izkazuje prihodke po načelu fakturirane realizacije in jih razčlenjuje po kontnem načrtu
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
Odhodki
Vrtec izkazuje odhodke po načelu nastanka poslovnega dogodka in jih razčlenjuje po
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
Rezultat poslovanja
Rezultat poslovanja je znesek razlike med prihodki in odhodki tekočega leta in znesek
presežka prihodkov (odhodkov) iz preteklih let, ki je namenjen pokrivanju izbranih
odhodkov (prihodkov) tekočega leta.
2.2. Ugotovitve
2.2.1. Bilanca stanja
Tabela 2: skrajšana bilanca stanja
_________________________________________________________________________
31.12.2010
31.12.2009
Indeks
eur
v eur
10/09
________________________________________________________________________
SREDSTVA
_________________________________________________________________________
DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA
V UPRAVLJANJU
627.719
668.848
94
_________________________________________________________________________
Neopredmetena sredstva in dolgoročne
aktivne časovne razmejitve
2.037
2.980
68
Opredmetena osnovna sredstva
625.682
665.868
94
Dolgoročno dana posojil in depoziti
_________________________________________________________________________
KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
168.141
153.633
109
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denarna sredstva
1.512
13.222
11
Kratkoročne terjatve
163.430
137.871
118
Zaloge mat. in drob inventarja
3.199
2.486
128
Aktivne časovne razmejitve
54
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------AKTIVA SKUPAJ
795.860
822.481
97
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
164.635
150.591 109
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kratkoročne obveznosti
140.296
123.997 113
Pasivne časovne razmejitve
24.339
26.594
91
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
631.225
671.890 94
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Obveznosti za neopredmetena sredstva in
opredmetena osnovna sredstva
627.719
668.848
93
Presežek prihodkov nad odhodki
3.506
3.042 115
Presežek odhodkov nad prihodki
------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASIVA SKUPAJ
795.860
822.481
97
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vrtec je po stanju na dan 31. 12. 2010 izkazal bilančno vsoto v znesku 795.860 eur, kar je
bilo v primerjavi z letom poprej za 3 % manj, predvsem zaradi zmanjšanja denarnih sredstev
na transakcijskem računu.

2.2.2 Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva
Tabela 3: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
___________________________________________________________________________
Opis

Neopredmetena Zemljišča Gradbeni Oprema Skupaj Skupaj
sredstva
objekti
opred.osnov. NS in
(NS)
(OOS)
OOS
__________________________________________________________________________
Nabavna vrednost
Stanje 1.1.2010
7.498
118.396
1.210.429 291.841 1.620.666 1.628.164
Povečanje v 2010
6.809
6.809
6.809
Stanje 31.12.2010 7.498
118.396
1.210.429 298.650 1.627.475 1.634.973
_________________________________________________________________________
Amortizacija
5.461
729.923 271.870 1.001.793 1.007.254
Stanje 31.12.2010
2.037
118.396
480.506
26.780
625.682
627.719
================================================================
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev v znesku 7.498 eur predstavlja računalniško
programsko opremo. Popravek vrednosti je oblikovan v višini 5.461 eur, kar pomeni, da je
sedanja vrednost na dan 31. 12. 2010 še vedno 2.037 eur.
Zgradba v pridobivanju v znesku 9.201 eur predstavlja vrednost projektne dokumentacije za
energetsko prenovo enot vrtca Kocljeva 2 in Kocljeva 4. Ta znesek se mora s prenosom
celotne investicije zapreti oziroma prenesti na ustrezno osnovno sredstvo.
Iz tabele štev. 3 stanje in gibanje osnovnih sredstev je na dan 31. 12. 2010 razvidno, da vrtec
nima knjiženega prenosa sredstev v upravljanje za obnovitvena dela na zgradbah v znesku
3.414.892,96 eur in nabave opreme v znesku 141.495,37 eur po sklepu št .7/2011-v120 z dne
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06.01.2011 Občine Gornja Radgona. V sklepu je zapisano, da se zneski knjižijo po priloženi
specifikaciji.
Pojasnilo vrtca:
Ravnateljica vrtca je dne 24. 2. 2011 poslala dopis na Občino Gornja Radgona iz katerega
je razvidno, da kljub večkratnim ustnim urgencam vrtec specifikacije za izvedbena
obnovitvena dela na gradbenih objektih in specifikacije nabavljene opreme ni prejel.
Po pojasnilu računovodja vrtca g. Gregorja Rousa, da je sam večkrat prosil za manjkajočo
specifikacijo odgovorne na občini. Računovodkinja Občine Gornja Radgona ga je napotila k
g. Šubašič Andreju, kateri je bil iz strani občine odgovoren za dokumentacijo omenjene
investicije. Skupaj sta ugotovila, da se dokumentacija ne ujema z zneskom po sklepu o
prenosu sredstev v upravljanje vrtcu.
Vodstvo vrtca zagotavlja, da zaprošenih podatkov niso prejeli zato so na svetu vrtca dne 4. 4.
2011 sprejeli sklep, da sredstva dana v upravljanje brez specifikacije ne morejo zavesti v
svoje poslovne knjige.
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona mora z Občino Gornja Radgona uskladiti stanje
nepremičnin in opreme prejete v upravljanje po sklepu o prenosu v znesku 3.556.388,33 eur.
Od ustanoviteljice mora pridobiti seznam gradbenih del ločeno po posameznih enotah in
ločeno po posameznih vrstah sredstev (zemljišče, zgradbe, opremo) ter jih vknjižiti v svojo
evidenco.
Vrtec je v letu 2010 nabavil osnovna sredstva v vrednosti 4.153,75 eur in drobni inventar v
znesku 2.655,19 eur. Za znesek nabavljenega drobnega inventarja je v celoti knjižen
popravek vrednosti (amortizacija).
Pregledali smo račun za nabavo računalniške opreme v znesku 1.734,83 evra. Račun je od ACord group d.o.o., -Stegno 13, Ljubljana. Za računalniško opremo je javni razpis opravilo
MŠŠ pod štev .HW1/2010-4113-3/210. Račun ni podpisan od odredbodajalca.
Za nabavo igralo-šotor v znesku 1.435,06 evra je račun od IMONT d.o.o., Šentjanž pri
Dravogradu. K računu je priložena naročilnica štev. 25D/2010. Račun je podpisan od
odredbodajalca.
Za nabavo fotokopirnega stroja v znesku 476,40 evra je račun od Konica Minolta d.o.o.,
Maribor. K računu je priložena naročilnica. Račun ni podpisan od odredbodajalca.
Vrtec bi moral na dan 31. 12. 2010 uskladiti stanje v skladu s 36. členom ZR, ki določa, da je
treba ob koncu leta obvezno uskladiti stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev z
dejanskim stanjem ugotovljenim s popisom. Tega pa inventurna komisija ni mogla
primerjati z knjigovodsko evidenco vrtca, ker sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2010
niso knjižena v glavno knjigo, niti v analitično evidenco.
Vrtec je v leto 2010 obračunal amortizacijo od neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev v znesku 45.282 eur. Amortizacijo osnovnih sredstev je vrtec obračunal
po metodi enakomernega časovnega amortiziranja po predpisanih amortizacijskih stopnjah.
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2.2.3. Denarna sredstva
Tabela 4: Denarna sredstva
________________________________________________________________________
Denarna sredstva
31.12.2010
31.12.2009 Indeks
v eur
v eur
10/09
________________________________________________________________________
Denarna sredstva na računih
1.512
13.222
11
_______________________________________________________________________
Denarna sredstva na transakcijskem računu na dan 31.12.2010 se ujemajo s stanjem
v bilanci stanja.
2.2.3.1. Kratkoročne terjatve
Tabela 5: Kratkoročne terjatve
________________________________________________________________________
31.12.2010 31.12-2009
Indeks
v eur
v eur
10/09
________________________________________________________________________
Kratkoročne terjatve do kupcev
27.826
32.903
85
Kratkoročne terjatve do uporabnikov
enotnega kontnega plana
118.304
87.191
135
Dani predujmi in varščine
860
Druge kratkoročne terjatve
16.440
17.777
92
Aktivne časovne razmejitve
54
_____________________________________________________________________
Skupaj
163.430
137.925
118
===============================================================
Kratkoročne terjatve do kupcev v znesku 27.826,00 eur se nanašajo na sporne terjatve iz
leta 2004, 2008 in 2009 za katere ni bil izvršen popravek vrednosti, torej niso bile
odpisanev breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega plana v znesku 118.304,00 eur se
nanašajo na zaračunane storitve varstva otrok v letu 2010.
Druge kratkoročne terjatve v višini 16.440,00 eur predstavljajo terjatve do državnih in
drugih institucij in so v primerjavi s preteklim letom nižje za 8%. Od tega se 16.282,00
eur nanaša na boleznine, ki se refundirajo v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje in
na terjatve do vstopnega DDV 158,00 eur. V letu 2011 so zneski bili poravnani.
Odprte postavke do kupcev in uporabnikov enotnega kontnega plana na dan 31. 12. 2010
v znesku 146.130,00 eur predstavljajo:
•
•
•

Terjatve za izstavljene račune za mesec december 2010 100.669,00 eur ali 69%.
Zapadlost teh terjatev je v letu 2011.
Sporne terjatve 27.826,00 eur ali 19% so v sodni izterjavi.
Terjatve 17.635,00 eur ali 12% niso bile poravnane v dogovorjenem plačilnem roku.
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Zapadlost računov je 8 dni. Dolžniki račune plačujejo preko položnic in trajnih nalogov.
V inventurnem elaboratu za leto 2010 ni priložen seznam odprtih postavk po posameznih
dolžnikih.
Določitev ekonomske cene v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona sprejeta na
Občinskem svetu občine Gornja Radgona dne 27. 3. 2008 je veljala tudi za leto 2010.
Računi za varstvo otrok se izstavljajo na podlagi odločb o višini znižanega plačila.
Pregledali smo dva primera odločb:
Občina Gornja Radgona je dne 24. 9. 2010 izdala odločbo številka: 6021-57/2010-U101
na podlagi vloge o višini znižanega plačila za program vrtca.
• Za otroka rojenega v letu 2009 je določeno znižano plačilo 10% cene programa, kar
predstavlja plačilo iz 1. plačilnega razreda.
• Vlagateljica plača za otroka 10% cene programa v katerega je otrok vključen, razliko
do polne cene pa krije Občina Gornja Radgona.
• Znižano plačilo velja od 7. 9. 2010 do najkasneje 31. 12. 2010.
• Vlagateljica je dolžna v roku 15 dni sporočiti morebitne spremembe število družinskih
članov in drugo.
• Odločba je podpisana od odgovornih oseb.
Občina Apače je dne 25. 10. 2010 izdala odločbo številka: 6021-0031/2010-5/4 na
podlagi vloge o višini znižanega plačila za program vrtca.
• Za otroka rojenega v letu 2007 je določeno znižano plačilo 30% cene programa, kar
predstavlja plačilo iz 3. plačilnega razreda.
• Vlagateljica plača za otroka 30% cene programa v katerega je otrok vključen, razliko
do polne cene krije Občina Apače.
• Znižano plačilo velja od 22. 9. 2010 do 31. 12. 2010 oziroma do izdaje nove odločbe.
• Vlagateljica je dolžna v roku 15 dni sporočiti morebitne spremembe število družinskih
članov in drugo.
• Odločba je podpisana od odgovornih oseb.
Pregledali smo izdane račune za mesec marec 2010.
Staršem ali skrbnikom so izstavljeni računi za oskrbo otrok po odločbah. Iz računa je
razvidna polna cena oskrbe, obdobje doplačilo občine ali ministrstva, znesek za plačilo,
zapadlost in podobno. K vsakemu računu je priložena položnica z vsemi potrebnimi
podatki.
Znesek računov staršem za varstvo vseh otrok
- rač.štev. 20/2010 z dne 31.3.2010
- rač.štev. 19/2010 z dne 31.3.2010
- rač.štev. 22/2010 z dne 31.3.2010
- rač.štev. 23/2010 z dne 31.3.2010
- rač.štev. 25/2010 z dne 31.3.2010
- rač.štev. 24/2010 z dne 31.3.2010
- rač.štev. 26/2010 z dne 31.3.2010

20.163 eur

Občina Apače
4.556 eur
Občina G.Radgona 69.385 eur
Občina Benedikt
198 eur
Občina Cerkvenjak
975 eur
Občina Beltinci
234 eur
Občina Sv. Jurij ob Šč. 643 eur
Občina Grad
500 eur
9

- rač.štev. 21/2010 z dne 31.3.2010
- rač.štev. M3/10 z dne 31.3.2010

Občina Radenci
MŠŠ

1.586 eur
4.943 eur

Znesek za doplačila občin in MŠŠ
83.020 eur
_________________________________________________________________________
Skupni znesek oskrbe za marec 2010

103.183 eur

Pri pregledanih izdanih računih nismo ugotovili nepravilnosti.

2.2.3.2. Kratkoročne obveznosti
Tabela 6: Kratkoročne obveznosti
________________________________________________________________________
31.12.2010
31.12.2009 Indeks
v eur
v eur
10/09
_______________________________________________________________________
Obveznosti do zaposlenih
72.282
67.381
107
Obveznosti do dobaviteljev
49.918
39.128
127
Druge kratkoročne obveznosti
18.096
17.488
103
Pasivne časovne razmejitve
24.339
26.594
91
_________________________________________________________________________
Skupaj
164.635
150.591
109
================================================================
Obveznosti do zaposlenih v znesku 72.282 eur predstavljajo:
• obveznosti za čiste plače
46.856 eur
• obveznosti za prispevke od O D
22.990 eur
• obveznosti do zaposlenih za prevoz na delo
2.282 eur
• obveznosti do zaposlenih za dnevnice
52 eur
• obveznosti do zaposlenih za potne stroške
102 eur
Obveznosti do dobaviteljev v znesku 49.918 eur, predstavlja v glavnem prejete račune v
mesecu decembru 2010, z valuto januar 2011. Računi so bili poravnani po zapadlosti ali s
krajšim zamikom.
Od obveznosti do dobaviteljev se na Osnovno šolo Negova nanaša 15.541,41 eur, kar je
31,2% vseh obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2010.
Po pojasnilu računovodja vrtca ni bil pravočasno dosežen dogovor o plačilu stroškov za
vrtec v Negovi (prehrana, elektrika, kurjava), zato so bili računi za leto 2010 knjiženi komaj
v mesecu decembru in poravnani v letu 2011.
Člani nadzora nismo ugotavljali zakaj je prišlo do zamika knjiženja računov.
Vrtcu predlagamo, da se morajo vsi računi knjižiti za obdobje v katerem nastane poslovni
dogodek. Eventuelne reklamacije se naj rešujejo sproti.
Pregledali smo prejete račune od štev. DF48/10 do štev. DF55/10 prejete od 3. 2. do 4. 2.
2010 in račune štev. DF120/10 do štev. DF125/10 prejete od 23. 2. do 26. 2. 2010.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

štev. DF48/10 Mesarija Hanžekovič Veržej – svinjsko meso
42,47 eur
štev. DF49/10 Ljubljanske mlekarne Ljubljana – mlečni izdelki
333,14 eur
štev. DF50/10 Panvita G. Radgona – hrenovke
14,85 eur
štev. DF51/10 Šolski razgledi d.o.o. Ljubljana – pedagoški časopis
21,60 eur
štev. DF52/10 OŠ L Pivka Ptuj – strok. pomoč za vzg. prizad. otrok 313,47 eur
štev. DF53/10 Urejanje okolja Vrbnjak – sol za posip cest
50,40 eur
štev. DF54/10 Saubermacher M. Sobota – prevzem bio mase
193,35 eur
štev. DF55/10 Market Gornja Radgona – moka
5,96 eur
štev. DF120/10 CWS boco d.o.o. Ljubljana – predpražniki
13,80 eur
štev. DF121/10 ERA M. Sobota – polpeti soja
38,88 eur
štev. DF122/10 ERA M. Sobota – polpeti soja
19,43 eur
štev. DF123/10 Mlinopek M. Sobota – kruh in pecivo
302,41 eur
štev. DF124/10 Ljubljanske mlekarne Ljubljana – mlečni izdelki
270,99 eur
štev. DF125/10 Pitus Maribor – jajca in zelenjava
52,08 eur

Vsi pregledani računi so podpisani od odredbodajalca ravnateljice vrtca. Iz računov pa ni
razvidno, da so bili zneski in količina preverjeni in primerjani z dobavnicami potrjenimi od
prevzemnika. Overjeni dobavnici od prevzemnika sta priloženi le pri številki DF123/10 in
številki DF125/10. Prevzeta količina materiala je sicer preverjena v službi kuhinje z
dobavo,ni pa to razvidno na računih dobavitelja.
Pojasnilo računovodja g. Gregorja Rousa je, da so v letu 2011 eventualne pomanjkljivosti
pri likvidiranju računov dobaviteljev odpravili.
Zato smo pregledali račune, ki se nanašajo na leto 2011 in sicer: DF454/11 Panvita d.d.
Gornja Radgona, račun številka 11048461 z dne 20. 5. 2011 v znesku 340,68 eur, DF542/11
Ljubljanske mlekarne Ljubljana, račun številka 90700549 z dne 10. 6. 2011 v znesku
646,88 eur, DF602/11 Mlinopek Murska Sobota račun številka 1274248 z dne 5. 7. 2011 v
znesku 124,53 eur.
V letu 2011 vodja kuhinje preveri pravilnost postavk cene, količine med prevzetim
materialom po dobavnici in zneskom ter postavkami na računu dobavitelja.
K vsem pregledanim računom so priložene dobavnice. Računi so podpisani od
odredbodajalca ravnateljice vrtca in od vodje kuhinje.
Pri pregledu računov za leto 2011 nismo ugotovili nepravilnosti v zvezi likvidacije računov.
V inventurnem elaboratu za leto 2010 ni priložen seznam odprtih postavk po posameznih
upnikih.
Vrtec mora po bilanci stanja na dan 31.12. 2011 kartice glavne knjige uskladiti z analitiko.
Druge kratkoročne obveznosti v znesku 18.096 eur predstavljajo:
•
•

prispevki od zaposlenih
obveznost do kapitalske družbe za
pokojninsko in invalid. zavarovanje delavcev
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v znesku 14.872 eur
v znesku

3.224 eur

Pasivne časovne razmejitve v znesku 24.339 eur predstavljajo:
• znesek 7.367 eur predstavlja še neporabljena sredstva po sporazumu o dotaciji za
Comenius partnerstvo po programu Vseživljenjsko učenje z dne 2.11. 2009.
Aktivnosti po tem programu so se pričele 1. avgusta 2009 in se končajo 31. julija
2011.
• znesek 21.126 eur zmanjšan za 4.154 eur pa predstavlja neporabljena sredstva za
investicije iz preteklih let
Konto glavne knjige 291000 ( kratko odloženi stroški) se za znesek 4.153,75 eur (nabava
osnovnih sredstev v letu 2010 ) ne ujema z bilanco stanja za leto 2010, zato je potrebno ta
znesek pravilno razknjižiti.
2.2.3.3. Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Tabela 7: Lastni viri in dolgoročne obveznosti
_________________________________________________________________________
Lastni viri in dolgoročne obveznosti
31.12.2010 31.12.2009 Indeks
v eur
v eur
10/09
_________________________________________________________________________
Obveznosti za neopredmetena sredstva in
opredmetena osnovna sredstva
627.719
668.848
93
Presežek prihodkov nad odhodki
3.508
3.042
115
_________________________________________________________________________
Skupaj
631.227
671.890
94
_________________________________________________________________________
V letu 2010 so se obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva
zmanjšala za 41.129 eur. Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna
sredstva bi se morale povečati za znesek 3.556.388,33 eur za izvedena investicijska dela za
obnovo vrtca, katera je Občina s sklepom prenesla v upravljanje.
Vrtec na dan 31.12. 2010 ni uskladil stanja sredstev in njihovih virov za sredstva prejeta v
upravljanje. Podatke o sredstvih in virih je nujno uskladiti s podatki ustanoviteljice
2.2.3. Izkaz prihodkov in odhodkov
Tabela 8: Skrajšan izkaz prihodkov in odhodkov
_________________________________________________________________________
Leto 2010 Leto 2009 Indeks
v eur
v eur
10/09
_________________________________________________________________________
PRIHODKI
Prihodki od poslovanja
1.331.935
1.229.881
108
Finančni prihodki

459

1.757

26

Drugi prihodki
5.032
9.109
55
_________________________________________________________________________
CELOTNI PRIHODKI
1.337.426
1.240.747
108
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______________________________________________________________________
ODHODKI
Stroški blaga, materiala in storitev
229.036
236.671
97
Stroški dela
Amortizacija (odpis drob .inventarja)
Finančni odhodki

1.099.599

997.681

110

2.655

5.681

47

355

10

-

Prevrednotovalni poslovni stroški
5.317
337
________________________________________________________________________
CELOTNI ODHODKI
1.336.962
1.240.380
108
===============================================================
Presežek prihodkov nad odhodki
464
367
126
_________________________________________________________________________
Celotne prihodke za leto 2010 je vrtec evidentiral v znesku 1.337.426 eur, kar je v
primerjavi z letom 2009 za 8 % več.
Celotne odhodke je vrtec v letu 2010 evidentiral v znesku 1.336.962 eur. Med odhodki
so največji delež predstavljali stroški dela, kar 82 %.

2.2.3.1. Prihodki
2.2.3.1.1. Prihodki od poslovanja
Tabela 9: Prihodki od poslovanja
_________________________________________________________________________
Prihodki od poslovanja
Leto 2010
Leto 2009 Indeks
v eur
v eur
10/09
_________________________________________________________________________
Prihodki od ustanoviteljice-občine
969.411
910.169
106
Prihodki od staršev
226.811
229.882
98
Prihodki od prod. blaga prehrana zaposlenih
33.926
34.924
97
Prihodki MŠŠ ( drugi otrok in pripravnik )
56.219
40.805
137
Drugi prihodki od občin
4.250
5.760
74
Prihodki od obresti
479
1.757
26
Prihodki od zavoda za zaposlov. J D
41.318
Prihodki od izvajanja pripravništva
8.341
Drugi prihodki
5.032
9.109
55
_________________________________________________________________________
Skupaj
1.337.426
1.240.747
108
_________________________________________________________________________
Največji delež prihodkov od poslovanja v letu 2010 predstavljajo prihodki od občine
ustanoviteljice in sicer 72,4 %.
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Drugi prihodki v znesku 5.032 eur pa predstavljajo:
• prihodki iz prejšnjih let
• obresti in izterjane terjatve
• prihodki od Zavoda za zaposlovanje JD
• prihodki od prodaje brošur

4.133 eur
509 eur
315 eur
75 eur

2.2.3.2. Odhodki
2.2.3.2.1. Stroški blaga, materiala in storitev
Tabela 10. Stroški blaga, materiala in storitev
________________________________________________________________________
Leto 2010
Leto 2009 Indeks
v eur
v eur
10/09
_________________________________________________________________________
Stroški materiala
142.964
146.465
97
Stroški storitev
86.072
90.206
95
________________________________________________________________________
Skupaj
229.036
236.671
97
================================================================
Med stroški materiala v znesku 142.964 eur večji delež predstavljajo stroški živil 53,4 %,
stroški energije 15,3 %, stroški čistilnih sredstev 6,5 %, pisarniški material 4,3 % in stroški
materiala za pouk 4,8 %.
Med stroški storitev v znesku 86.072 evrov večji delež predstavljajo stroški za tekoče
vzdrževanje poslovnih objektov 10,1 %, odvoz smeti 8,1 %, zavarovalne premije 8,00 %,
računalniške storitve 5,9 %.
2.2.3.2.2.2 Stroški dela
Tabela 11: stroški dela
________________________________________________________________________
Leto 2010
Leto 2009 Indeks
v eur
v eur
10/09
________________________________________________________________________
Plače in nadomestila plač
853.553
788.682
108
Prispevki za socialno varnost delod.
151.531
139.733
108
Drugi stroški dela
94.515
69.266
136
________________________________________________________________________
Skupaj
1.099.599
997.681
110
===============================================================
Vrtec je za leto 2010 evidentiral stroške za plače in nadomestila plač v znesku 853.553 eur,
kar je glede na leto poprej za 8 % več. Za enak odstotek so se povečali tudi prispevki
delodajalcev za socialno varnost, medtem ko so se drugi stroški dela povečali za 36 %,
predvsem na račun izplačanih odpravnin ob odhodu v pokoj.
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2.2.3.2.2.3. Amortizacija
Vrtec je v letu 2010 obračunal stroške amortizacije v znesku 2.655 eur (odpis drobnega
inventarja) od tega strošek amortizacije v tržni dejavnosti 69 eur.
2.2.3.2.2.4. Finančni odhodki
Finančni odhodki v znesku 355 eur se nanašajo na obresti za zamude pri plačilih.

2.2.3.2.2.5. Prevrednotovalni poslovni odhodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki so v letu 2010 znašali 5.317 eur v letu 2009 pa samo
337 eur.
Med te stroške vrtec knjiži vse terjatve starejše od 60 dni iz naslova plačila staršev. Tako so
v letu 2010 knjižene med prevrednotovalne poslovne odhodke vse terjatve, ki niso bile
plačane do 31.10.2010 vključno z mesecem oktobrom 2010.
Vse terjatve, ki pa so iz tega naslova poravnane v letu 2011 pa se knjižijo na realizacijo
konta 760080.
Prevrednotovalni poslovni odhodki se v glavnem pojavljajo pri oslabitvah in odtujitvah
osnovnih sredstev ali terjatev. Če obstaja utemeljen dvom, da terjatve ne bodo poravnane se
prepoznanje finančnih prihodkov odloži, znesek pa se izkazuje na kontih popravka
vrednosti spornih terjatev.
Za odpis terjatev morajo biti izpolnjeni pogoji, da so bila opravljena vsa dejanja za dosego
poplačila dolga. Katera so ta dejanja, je treba presojati v vsakem konkretnem primeru
posebej.
Po našem prepričanju v letu 2010 niso bili izpolnjeni pogoji za zmanjšanje realizacije
oziroma knjiženje zneska 5.316,80 evra na prevrednotovalne poslovne odhodke.

2.2.3.3. Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki je v letu 2010 znašal 464 eur, kar je glede na leto poprej
126 procentov.

2.2.3.3. Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
Tabela 12: Skrajšan izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti od 1.1. do
31.12.2010
_________________________________________________________________________
Za izvajanje
Od prodaje blaga Skupaj
javne službe
in storitev na trgu
_________________________________________________________________________
Celoten prihodek
1.303.110
34.316
1.337.426
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Celotni odhodki
1.302.202
34.760
1.336.962
_______________________________________________________________________
Presežek prihodkov nad odhodki
908
Presežek odhodkov nad prihodki
444
================================================================
Med prihodke od prodaje blaga spadajo prehrana zaposlenih v znesku
Prihodki od najema za poslovni prostor
Prihodki od prodaje brošur

33.926 eur
315 eur
75 eur

V 9. členu ZR je določeno, da morajo poslovne knjige in poročila zagotavljati ločeno
spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih
sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz
prodaje blaga in storitev na trgu. V skladu s 16. in 17. členom ZR mora vrtec prihodke in
odhodke izkazovati ločeno glede na vrsto dejavnosti.
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil v 23. členu zahteva, da določeni uporabniki enotnega
kontnega načrta (mednje sodi tudi vrtec) sestavijo izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah
dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije, se ugotovijo na podlagi ustreznih sodil. Kot
sodilo vrtec uporablja razmerje prihodki tržne dejavnosti deljeno s prihodki javne službe
to je 2,6 %.
Vrtec je sestavil izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2010 v skladu z
9. členom ZR.
2.2.4. Priprava finančnega načrta
Vrtec je v skladu s 26. in 27. členom ZJF kot posredni uporabnik občinskega proračuna
pripravil finančni načrt za leto 2010. Finančni načrt je svet vrtca potrdil na svoji seji dne
29. 3. 2010.
2.2.4. Plače in drugi stroški dela
Plača javnega uslužbenca se določi s pogodbo o zaposlitvi, odločbo oziroma sklepom,
tako da se v pogodbi določi plačilni razred in druge sestavine plače v skladu z ZSPJS,
predpisi in drugimi akti, izdanimi na njihovi podlagi ter kolektivnimi pogodbami. Plača je
sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov.
2.2.5.1. Osnovna plača
Osnovna plača javnega uslužbenca je določena s plačilnim razredom, v katerega je
uvrščeno delovno mesto oziroma naziv, na katerega je javni uslužbenec razporejen,
oziroma ki ga pridobi z napredovanjem. Pri določanju in obračunu plač v aktih o
sistemizaciji delovnih mest in nazivov pri uporabnikih proračuna obvezna uporaba
plačilnih razredov po ZSPJ (9. člen ZSPJS).
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2.2.3.3. Del plače za delovno uspešnost
Kot določa ZSPJS, so javni uslužbenci lahko upravičeni do redne delovne uspešnosti,
delovne uspešnosti zaradi povečanega obsega dela.
Vrtec v letu 2010 ni izplačal dodatkov za delovno uspešnost zaradi povečanega obsega
dela.
2.2.3.3. Dodatki k plači
Dodatki so del plače javnega uslužbenca za posebne pogoje, nevarnosti in obremenitve, ki
niso upoštevani pri vrednotenju zahtevnosti delovnega mesta ali naziva.
Javnim uslužbencem pripadajo:
• položajni dodatek
• dodatek za delovno dobo
• dodatek za mentorstvo
• dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času
2.2.4. Plača ravnateljice
Pogodba o zaposlitvi ravnateljice je podpisana s strani ministra za šolstvo in šport dne 7.
10. 2008 za mandat od 29. 10. 2008 in traja pet let. Uvrščena je bila v 45. plačilni razred.
Ravnateljica je za delovno uspešnost za leto 2010 prejela 2.647,76 eur nagrade, po sklepu
sveta zavoda in soglasjem župana občine Gornja Radgona.

2.2.4. Drugi stroški dela
V skladu s 101. členom Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v
Republiki Sloveniji (KPDVI) je vrtec šestim javnim uslužbenkam izplačal odpravnino ob
upokojitvi v skupnem znesku 26.417 eur. V skladu s 102. členom KPDVI je vrtec trem
javnim uslužbenkam zaradi daljše bolezni izplačal solidarnostno pomoč v skupnem
znesku 1.693 eur.
Pravilnosti izračunov osebnih dohodkov nismo preverjali.

2.2.4. Povračila stroškov v zvezi z delom
Vrtec je za leto 2010 izkazal odhodke za povračila stroškov v zvezi z delom in sicer za
prehrano med delom v znesku 40.326 eur ter za prevoz na delo in z dela v znesku 25.749
eur.

2.2.7. Nabava blaga, materiala in storitev
Preverili smo pravilnost postopkov izbire dobaviteljev blaga in storitev. Za javni zavod
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona vodi in opravlja vse zadeve na področju javnih
naročil podjetje SIB d.o.o., Malečnik 18, 2229 Malečnik.
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Podjetje za vrtec opravlja analize postopkov javnih naročil, svetuje pri njihovi
optimalizaciji, pripravlja razpisno dokumentacijo za vse postopke, svetuje pri postopkih,
vodi postopke s pogajanji in javnega odpiranja ponudb, pripravlja pogodbe za ponudnike,
na podlagi pooblastila vodi celoten postopek oddaje javnega naročila. Pri pregledu je bilo
ugotovljeno, da ima Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona vso dokumentacijo v zvezi z
javnimi naročili zelo dobro urejeno, postopki so bili popolnoma v skladu z obstoječo
zakonodajo korektno vodeni in razmeroma v kratkem času urejeni.
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3. Ugotovitve, zaključki, priporočila oziroma predlogi
3.1. Ugotovitve in zaključki
1. Vrtec je pravilnik o sistematizaciji delovnih mest sprejel dne 8.8.2008. Soglasje k
sistemizaciji za šolsko leto 2010/2011 je dne 11.06.2010 s sklepom potrdil župan
Občine Gornja Radgona.
2. Vsi zaposleni v javnem zavodu vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta v skladu s Pravilnikom o
sistematizaciji delovnih mest.
3. Vrtec vodi poslovne knjige po določbah Zakona o računovodstvu, Zakona o
javnih financah, Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Pravilnika o sestavljanju
letnih poročil, Slovenskih računovodskih standardov ter Pravilnika o načinu in
stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev.
4. Vrtec je pri evidentiranju in izkazovanju poslovnih dogodkov neposredno
uporabljal predpise v točki 2.14. tega poročila ter računovodske rešitve,
opredeljene v Pravilniku o računovodstvu sprejetim dne 20. 12. 2002.
5. Vrtec je v skladu z 26. in 27. členom ZJF pripravil in sprejel finančni načrt za
leto 2010.
6. Vrtec je sestavil izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2010 po vrstah dejavnosti v
skladu z 9. členom ZR.
7. Vrtec je terjatve v letu 2010, ki niso bile plačane v roku 60 dni v znesku 5.316,80
eur odpisal v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.
8. Nadzorni odbor ugotavlja, da niso bili izpolnjeni pogoji in da niso bila
opravljena vsa dejanja za dosego poplačila dolga.
9. Po mnenju Nadzornega obora v letu 2010 niso bili izpolnjeni pogoji za
zmanjšanje realizacije oziroma knjiženje zneska na prevrednotovalne poslovne
odhodke.
10. Vrtec nabavljeni material pravilno knjiži na konto 310- zaloge materiala, po
nabavnih cenah. Ob koncu tekočega leta se napravi popis živil in kurilnega olja,
izračunana razlika bremeni stroške porabe materiala. Droben inventar se takoj
ob nabavi v celoti odpiše.
11. Vrtec na dan 31.12.2010 ni izvedel popisa osnovnih sredstev oziroma ni
ugotavljal dejanskega stanja, zato tudi ni imel podlage za usklajevanje
knjigovodskega stanja.
12. Vrtec nepremičnine in opreme prejete v upravljanje od Občine Gornja
Radgona v znesku 3.556.388 eur ni knjižil v svojo evidenco. Bilanca stanja v

19

vrtcu na dan 31. 12. 2010 ne izkazuje dejanskega stanja sredstev-/dolgoročna
sredstva in sredstva v upravljanju/ niti obveznosti do virov sredstev/obveznosti
opredmetena osnovna sredstva/.
13. Preverili smo pravilnost postopkov izbire dobaviteljev blaga in storitev. Za vrtec
vodi in opravlja vse zadeve podjetje SIB d.o.o., iz Malečnika. Pri pregledu je bilo
ugotovljeno, da je vsa dokumentacija v zvezi z javnimi naročili blaga in storitev
zelo dobro urejena.
14. Pregled finančnega poslovanja v vrtcu za leto 2010 je trajal od 19.10. do 23. 11.
2011.
15. Nadzorni odbor ugotavlja, da je v računovodstvu zaposlena samo ena oseba, to je
računovodja. Vsa strokovna dela (osebni dohodki, saldakonti, izterjave, osnovna
sredstva, glavna knjiga, uskladitve, inventurni elaborat, priprave finančnega
načrta, sestava ZR s poročili in potrebnimi analizami in še bi lahko naštevali )
opravlja računovodja sam, s tem da odgovarja za pripravo podatkov o
zakonitosti poslovanja vrtca.
16. Nadzorni odbor je v poročilu ugotovil, da dokument inventurni elaborat ne
vsebuje vseh sestavnih delov in da v popisu niso zajeta vsa osnovna sredstva. V
odzivnem poročilu je javni zavod Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona navedel
naslednjo ugotovitev:
- V predpisanem času je bil narejen inventurni elaborat in opravljena inventura.

3.2. Priporočila in predlogi
1. Za odpis terjatev morajo biti izpolnjeni pogoji, da so bila opravljena vsa dejanja
za dosego poplačila dolga. Katera so ta dejanja mora vrtec presojati v vsakem
primeru posebej, šele potem se naj terjatev odpiše v breme poslovnih odhodkov.
2. Predlagamo, da vrtec preveri, zakaj terjatve iz leta 2004, 2008 in 2009 niso bile
odpisane v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pred terjatvami tekoče
leto 2010.
3. Odpisane terjatve, ki vrtcu vseeno uspe izterjati se knjižijo na konto prihodkov
iz prejšnjih let.
- V odzivnem poročilu se je javni zavod Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
zavezal, da bo predlog Nadzornega odbora proučil in morebitne spremembe pri
ugotavljanju dvomljivih in spornih terjatev tudi zavedel v svoje akte.
4. Sklep o prenosu sredstev v upravljanje v znesku 3.556.388,33 eur, ki ga je vrtec
prejel dne 6. 1. 2011 od ustanoviteljice Občine Gornja Radgona se mora takoj
realizirati oziroma zavesti v poslovne knjige vrtca.
5. Vrtec mora popisati vsa osnovna sredstva in ugotoviti dejansko stanje na dan 31.
12. 2011, uskladiti knjigovodsko stanje s stanjem, ugotovljenim pri popisu, ter
uskladiti analitično evidenco s stanjem v glavni knjigi.
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- V odzivnem poročilu je javni zavod Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
izpostavil, da bo na osnovi sklepa Občine Gornja Radgona in dostavljene
dokumentacije v svoje poslovne knjige vpisal pridobljena sredstva v upravljanje
z decembrom 2011.
6. Znesek 9.201 eur, ki je knjižen v breme konta 023100 (zgradbe, ki pridobivajo)
projektna dokumentacija za energetsko prenovo vrtca se mora prenesti na
ustrezno osnovno sredstvo.

7. V bilanci stanja morajo biti vse postavke usklajene. Priložena mora biti
analitika za vsako postavko posebej. Seznami vseh odprtih postavk se morajo
ujemati s kartico glavne knjige. Konto 291000-pasovne časovne razmejitve in
bilanco stanje je takoj uskladiti.
8. Po pravilniku o računovodstvu mora pooblaščena oseba vrtca vsako
knjigovodsko listino podpisati in s tem jamčiti, da je knjigovodska listina
resnična in da pošteno prikazuje podatke o poslovnih dogodkih.
9. Vsi računi za nabavo osnovnih sredstev morajo biti podpisani s strani
odredbodajalca.
10. Vrtec mora za vsako poslovno leto izdelati
prilogami.

inventurni elaborat z vsemi

11. Vrtcu predlagamo, da obseg dela in nalog računovodja vrtca ponovno prouči.
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