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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 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Gornja Radgona za leto 2013 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 2013

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
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
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10.641.550
6.630.830
5.805.833
4.900.878
646.855
258.100
/
824.997
542.910
1.500
30.700
81.600
168.287

72 KAPITALSKI PRIHODKI
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)

196.088
87.779
/
108.308
/
/
/
3.814.633
844.031
2.970.601
17.104.705
2.782.947
606.027
97.044
1.948.883
50.992
80.000
3.361.339
112.400
1.645.095
500.101
1.103.743
/
10.910.653
10.910.653
49.766
/
49.766
- 6.463.155

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2013

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 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.)
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/
/
22.691
/
/
/
/
/
/
/
/
22.691/

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2013

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

6.574.519
6.574.519
6.574.519
195.665
195.665
195.665

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

- 61.610

6.378.854

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2012

61.610

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,
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

prihodki iz naslova rudarske rente,
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 2013.
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 2013.
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.
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13. člen
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 2013 oblikuje v višini 30.000,00 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 višine 25.000,00 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 4.000,00 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 2013 dolgoročno zadolžila za naslednje namene:
-

predfinanciranje projekta SKUPAJ- 698.376,77 eur

-

predfinanciranje izgradnje nizkoenergijskega vrtca Gornja Radgona-Črešnjevci95.836,00 eur

-

financiranje izgradnje cest po 21.členu Zakona o financiranju občin (ZFO)278.301,00 eur

-

financiranje investicije izgradnja čistilne naprave – 4.454.013,20 eur

-

financiranje investicije v vodovodno omrežje sistema C – 258.440,85 eur,

-

financiranje investicije v izgradnjo večnamenske dvorane- 148.500,00 eur

-

financiranje investicije v izgradnjo slačilnic na TŠC Trate- 550.000,00 eur

-

financiranje investicije v Mladinski center in druge manjše investicije- 91.051,10 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 2014, če bo začasno
financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
26. člen
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Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih.

Številka: 007-6/2012
Gornja Radgona, ________________

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
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PRORAČUN OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2013 (DRUGA OBRAVNAVA)
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

10.585.194,71
6.614.943,00

10.641.550,27
6.630.829,78

100,5
100,2

70 DAVČNI PRIHODKI

5.805.833,00

5.805.833,00

100,0

700 Davki na dohodek in dobiček

4.900.878,00

4.900.878,00

100,0

4.900.878,00

4.900.878,00

100,0

4.900.878,00

4.900.878,00

100,0

646.855,00

646.855,00

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

7000 Dohodnina
700020 Dohodnina - občinski vir

703 Davki na premoženje
7030 Davki na nepremičnine

Indeks

586.800,00

586.800,00

100,0

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb

600,00

600,00

100,0

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo

200,00

200,00

100,0

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb

400.000,00

400.000,00

100,0

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb

180.000,00

180.000,00

100,0

6.000,00

6.000,00

100,0

405,00

405,00

100,0

400,00

400,00

100,0

5,00

5,00

100,0

20.200,00

20.200,00

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

200,00

200,00

100,0

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

7031 Davki na premičnine
703100 Davek na vodna plovila
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine

7032 Davki na dediščine in darila
703200 Davek na dediščine in darila
703201 Zamudne obresti davkov občanov

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

39.450,00

39.450,00

100,0

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb

1.200,00

1.200,00

100,0

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb

38.000,00

38.000,00

100,0

200,00

200,00

100,0

50,00

50,00

100,0

703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v Republiki Sloveniji
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

258.100,00

258.100,00

100,0

1.500,00

1.500,00

100,0

1.500,00

1.500,00

100,0

256.600,00

256.600,00

100,0

220.000,00

220.000,00

100,0

700,00

700,00

100,0

12.000,00

12.000,00

100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

7.400,00

7.400,00

100,0

14.500,00

14.500,00

100,0

71 NEDAVČNI PRIHODKI

809.110,00

824.996,78

102,0

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

542.910,00

542.910,00

100,0

830,00

830,00

100,0

700,00

700,00

100,0

71021571 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD OBRESTI

60,00

60,00

100,0

71021572 KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI PRIH.OD OBRESTI

15,00

15,00

100,0

71021573 KS NEGOVA PRIHODKI OD OBRESTI

30,00

30,00

100,0

71021574 KS SPODNJI IVANJCI PRIHODKI OD OBRESTI

15,00

15,00

100,0

71021575 KS SPODNJA ŠČAVNICA PRIHODKI OD OBRESTI

10,00

10,00

100,0

542.080,00

542.080,00

100,0

12.500,00

12.500,00

100,0

71030171 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD NAJEMNIN

1.200,00

1.200,00

100,0

71030174 KS SPODNJI IVANJCI PRIHODKI OD NAJEMNIN

4.980,00

4.980,00

100,0

71030175 KS SPODNJA ŠČAVNICA PRIHODKI OD NAJEMNIN

1.800,00

1.800,00

100,0

210.000,00

210.000,00

100,0

13.000,00

13.000,00

100,0

8.000,00

8.000,00

100,0

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij

47.000,00

47.000,00

100,0

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico

10.700,00

10.700,00

100,0

5.400,00

5.400,00

100,0

71039902 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA- NAJEMNINE CERO PUCONCI

100.000,00

100.000,00

100,0

71039903 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA- NAJEMNINE KOMUNALA JAVNO PODJETJE G.R.

120.000,00

120.000,00

100,0

7.500,00

7.500,00

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

704 Domači davki na blago in storitve
7044 Davki na posebne storitve
704403 Davek na dobitke od iger na srečo

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
704704 Turistična taksa
70470600 3247 KOMUN. TAKSE OD PRAVNIH OSEB
70470700 3268 KOMUN.TAKSE OD FIZ.OSEB IN ZASEB.
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

7102 Prihodki od obresti
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled

7103 Prihodki od premoženja
71030100 PRIH. OD NAJEMNIN ZA POSL. PROSTORE

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja
71030300 PRIH.OD NAJEMNIN-KIOKSI
71030400 PRIHODKI OD NAJEMNIN UPRAVNE ZGRADBE

71039901 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA-UPORABA TELOVADNICE

71039904 NAJEMNINE MARIBORSKI VODOVOD G.R.

Indeks
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

1.500,00

1.500,00

100,0

1.500,00

1.500,00

100,0

1.500,00

1.500,00

100,0

712 Globe in druge denarne kazni

30.700,00

30.700,00

100,0

7120 Globe in druge denarne kazni

30.700,00

30.700,00

100,0

26.000,00

26.000,00

100,0

4.500,00

4.500,00

100,0

200,00

200,00

100,0

81.600,00

81.600,00

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

711 Takse in pristojbine
7111 Upravne takse in pristojbine
71110000 3198 OBČ.UPRAV.TAKSE OD FIZ. OSEB IN ZAS.

712001 Globe za prekrške
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Indeks

81.600,00

81.600,00

100,0

71300002 DRUGI LAS.PRIH.-RAČ.ST.IN OBR.STR.

23.000,00

23.000,00

100,0

71300071 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI KRAJANOV ZA VZDRŽEVANJE POKOP.

49.000,00

49.000,00

100,0

8.600,00

8.600,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

714 Drugi nedavčni prihodki

152.400,00

168.286,78

110,4

7141 Drugi nedavčni prihodki

152.400,00

168.286,78

110,4

45.000,00

45.000,00

100,0

50.000,00

50.000,00

100,0

71410600 PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV-DRUŽINSKI POMOČNIK

3.000,00

3.000,00

100,0

71410701 SOF.OBČANOV ZA IZGRADNJO CEST

4.400,00

4.400,00

100,0

0,00

12.485,38

---

50.000,00

53.401,40

106,8

196.087,56

196.087,56

100,0

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

87.779,44

87.779,44

100,0

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

87.779,44

87.779,44

100,0

720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov

49.779,44

49.779,44

100,0

720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj

38.000,00

38.000,00

100,0

108.308,12

108.308,12

100,0

108.308,12

108.308,12

100,0

108.308,12

108.308,12

100,0

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

71410003 SAUBERMACHER NAKAZILA NAM.SRED
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov

71410717 OBNOVA VEČNAMENSKIH ZGRADB SKUPNEGA POMENA V OBČINI GORNJA RADGONA
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki

72 KAPITALSKI PRIHODKI

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

3.774.164,15

3.814.632,93

101,1

812.617,18

844.031,42

103,9

781.459,14

781.459,14

100,0

13.000,00

13.000,00

100,0

278.301,00

278.301,00

100,0

18.750,00

18.750,00

100,0

6.186,72

6.186,72

100,0

399.813,00

399.813,00

100,0

30.000,00

30.000,00

100,0

7.225,25

7.225,25

100,0

28.183,17

28.183,17

100,0

16.158,04

47.572,28

294,4

16.158,04

16.158,04

100,0

74010110 Prejeta sredstva od Občine Lenart za SV Slovenijo

0,00

31.414,24

---

7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

15.000,00

15.000,00

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
74000106 Financiranje po 21. in 23.členu Zakona o financiranju občin
74000118 Sofinanciranje fundacije za šport
74000121 Projekt "SKUPAJ"
74000123 Nizkoenergijski vrtec Gornja Radgona-Črešnjevci
74000403 SVRL - SOFIN. MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA
74000406 Upravna enota za rekonstrukcijo ogrevanja
74000407 Projekt "Jem lokalno"

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

74020000 ZZZS MS REF. JAVNIH DEL
74020003 ZPIZ- refundacija družinskega pomočnika

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov

Indeks

5.000,00

5.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

2.961.546,97

2.970.601,51

100,3

2.050.703,19

2.059.757,73

100,4

74120001 Projekt "CITY COOPERATION"

23.750,00

23.750,00

100,0

74120005 Projekt "3PARKI"- ESRR

70.000,00

70.000,00

100,0

74120006 REKONSTRUKCIJA PODSTREŠJA IN OSTREŠJA GD ZBIGOVCI

96.653,10

96.653,10

100,0

74120007 Projekt "SKUPAJ"- ESRR
74120008 ZAKLJUČNA FAZA OBNOVE KULTURNEGA SPOMENIKA ŠPITAL GORNJA RADGONA
74120009 Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v KS Negova, KS Sp.Ivanjci in KS Sp. Ščavnica
74120010 Revitalizacija naravnega in turističnega bisera Ščavnišče doline- Negovsko jezero
74120012 Izgradnja Murske kolesarske poti

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
74130001 Sredstva za investicijsko vzdrževanje OŠ

52.587,11

52.587,11

100,0

406.262,45

406.262,45

100,0

1.382.355,00

1.382.355,00

100,0

19.095,53

19.095,53

100,0

0,00

9.054,54

---

910.843,78

910.843,78

100,0

910.843,78

910.843,78

100,0
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Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
400000 Osnovne plače
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

4001 Regres za letni dopust

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

17.047.186,79

17.104.704,85

100,3

2.765.096,12

2.782.946,91

100,7

606.027,13

606.027,13

100,0

548.455,00

548.455,00

100,0

520.105,00

520.105,00

100,0

28.350,00

28.350,00

100,0

Indeks

12.184,00

12.184,00

100,0

400100 Regres za letni dopust

12.184,00

12.184,00

100,0

4002 Povračila in nadomestila

37.845,00

37.845,00

100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

22.598,00

22.598,00

100,0

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

15.247,00

15.247,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

2.543,13

2.543,13

100,0

433,13

433,13

100,0

2.110,00

2.110,00

100,0

4003 Sredstva za delovno uspešnost
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog

4009 Drugi izdatki zaposlenim
400900 Jubilejne nagrade
400999 Drugi izdatki zaposlenim

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

97.044,00

97.044,00

100,0

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

46.979,00

46.979,00

100,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

46.979,00

46.979,00

100,0

37.573,00

37.573,00

100,0

34.747,00

34.747,00

100,0

2.826,00

2.826,00

100,0

331,00

331,00

100,0

331,00

331,00

100,0

541,00

541,00

100,0

541,00

541,00

100,0

11.620,00

11.620,00

100,0

11.620,00

11.620,00

100,0

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

4012 Prispevek za zaposlovanje
401200 Prispevek za zaposlovanje

4013 Prispevek za starševsko varstvo
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

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

1.931.032,46

1.948.883,25

100,9

75.873,52

75.873,52

100,0

402000 Pisarniški material in storitve

10.500,00

10.500,00

100,0

40200070 pisarniški material in storitve

2.580,00

2.580,00

100,0

402001 Čistilni material in storitve

2.700,00

2.700,00

100,0

40200171 čistilni material in storitve

880,00

880,00

100,0

4.897,52

4.897,52

100,0

500,00

500,00

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

Indeks

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

5.700,00

5.700,00

100,0

40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

280,00

280,00

100,0

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

8.400,00

8.400,00

100,0

300,00

300,00

100,0

1.650,00

1.650,00

100,0

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

8.000,00

8.000,00

100,0

402009 Izdatki za reprezentanco

9.220,00

9.220,00

100,0

40200976 izdatki za reprezentanco

2.150,00

2.150,00

100,0

402099 Drugi splošni material in storitve

14.550,00

14.550,00

100,0

40209978 drugi splošni material in storitve

3.566,00

3.566,00

100,0

7.900,00

7.900,00

100,0

6.500,00

6.500,00

100,0

200,00

200,00

100,0

1.200,00

1.200,00

100,0

40200674 stroški oglaševalskih storitev
40200775 računalniške storitve

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

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

273.181,42

273.181,42

100,0

402200 Električna energija

154.029,38

154.029,38

100,0

40220070 električna energija

12.570,00

12.570,00

100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

23.412,04

23.412,04

100,0

40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja

5.350,00

5.350,00

100,0

402203 Voda in komunalne storitve

5.890,00

5.890,00

100,0

40220373 voda in komunalne storitve

1.990,00

1.990,00

100,0

402204 Odvoz smeti

30.000,00

30.000,00

100,0

40220474 odvozi smeti

14.670,00

14.670,00

100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

9.800,00

9.800,00

100,0

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

1.720,00

1.720,00

100,0

402206 Poštnina in kurirske storitve

12.900,00

12.900,00

100,0

40220676 poštnina in kurirske storitve

750,00

750,00

100,0

100,00

100,00

100,0

12.630,00

12.630,00

100,0

5.400,00

5.400,00

100,0

402299 Druge storitve komunikacij in komunale

4023 Prevozni stroški in storitve
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva
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402301 Vzdrževanje in popravila vozil
402304 Pristojbine za registracijo vozil
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

4024 Izdatki za službena potovanja

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

5.000,00

5.000,00

100,0

440,00

440,00

100,0

1.790,00

1.790,00

100,0

Indeks

(2)/(1)

13.750,00

13.750,00

100,0

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

1.750,00

1.750,00

100,0

40240070 dnevnice za službena potovanja v državi

100,00

100,00

100,0

402402 Stroški prevoza v državi

9.900,00

9.900,00

100,0

40240271 stroški prevoza v državi

2.000,00

2.000,00

100,0

4025 Tekoče vzdrževanje

985.819,52

985.819,52

100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

7.700,00

7.700,00

100,0

40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

15.237,00

15.237,00

100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

775.630,00

775.630,00

100,0

26.800,00

26.800,00

100,0

402504 Zavarovalne premije za objekte

1.100,00

1.100,00

100,0

40250474 zavarovalne premije za objekte

1.500,00

1.500,00

100,0

40250475 zavarovalne premije za objekte

250,00

250,00

100,0

39.362,52

39.362,52

100,0

3.030,00

3.030,00

100,0

402512 Zavarovalne premije za opremo

72.210,00

72.210,00

100,0

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

43.000,00

43.000,00

100,0

40250373 vzdrževanje pokopališč

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

36.428,00

36.428,00

100,0

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

19.630,00

19.630,00

100,0

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

16.698,00

16.698,00

100,0

100,00

100,00

100,0

525.450,00

543.300,79

103,4

40260670 nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

4029 Drugi operativni odhodki
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

8.700,00

8.500,00

97,7

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

27.960,00

27.960,00

100,0

402905 Sejnine udeležencem odborov

46.270,00

49.220,79

106,4

11.900,00

11.900,00

100,0

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

4.605,75

4.605,75

100,0

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

5.500,00

5.500,00

100,0

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah

8.500,00

8.500,00

100,0

139,00

139,00

100,0

402931 Plačila bančnih storitev

4.000,00

4.000,00

100,0

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem

3.000,00

3.000,00

100,0

20.000,00

10.000,00

50,0

6.410,00

6.410,00

100,0

45,00

45,00

100,0

40290571 sejnine

40293074 plačila storitev UJP

402938 Prejemki zunanjih sodelavcev
402940 Prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

373.020,25

398.120,25

106,7

40299975 materialni stroški, čist. akcije, prireditve

1.000,00

1.000,00

100,0

40299976 dotacije drugim organizacijam

4.400,00

4.400,00

100,0

50.992,53

50.992,53

100,0

50.992,53

50.992,53

100,0

50.992,53

50.992,53

100,0

80.000,00

80.000,00

100,0

50.000,00

50.000,00

100,0

50.000,00

50.000,00

100,0

30.000,00

30.000,00

100,0

409100 Proračunska rezerva

30.000,00

30.000,00

100,0

41 TEKOČI TRANSFERI

3.298.578,55

3.361.339,18

101,9

109.800,00

112.400,00

102,4

81.000,00

81.000,00

100,0

81.000,00

81.000,00

100,0

28.800,00

31.400,00

109,0

5.400,00

6.000,00

111,1

23.400,00

25.400,00

108,6

1.645.500,00

1.645.095,50

100,0

6.000,00

6.000,00

100,0

6.000,00

6.000,00

100,0

4.500,00

4.500,00

100,0

4.500,00

4.500,00

100,0

1.635.000,00

1.634.595,50

100,0

411900 Regresiranje prevozov v šolo

182.500,00

188.642,50

103,4

411909 Regresiranje oskrbe v domovih

300.000,00

300.000,00

100,0

49.000,00

49.000,00

100,0

1.014.900,00

1.007.153,00

99,2

411922 Izplačila družinskemu pomočniku

60.000,00

60.000,00

100,0

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

28.600,00

29.800,00

104,2

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

402999 Drugi operativni odhodki

403 Plačila domačih obresti
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

409 Rezerve
4090 Splošna proračunska rezervacija
409000 Splošna proračunska rezervacija

4091 Proračunska rezerva

410 Subvencije
4100 Subvencije javnim podjetjem
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
410218 Subvencioniranje turističnih 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

4119 Drugi transferi posameznikom

411920 Subvencioniranje stanarin
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

Indeks
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

449.694,27

500.100,66

111,2

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

449.694,27

500.100,66

111,2

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

420.289,00

470.695,39

112,0

2.500,15

2.500,15

100,0

41200082 ZARES- SOCIALNO LIBERALNI

3.763,38

3.763,38

100,0

41200091 LDS- LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

2.535,24

2.535,24

100,0

41200092 N.Si - NOVA SLOVENIJA- KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

2.166,80

2.166,80

100,0

41200093 SLS- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2.491,38

2.491,38

100,0

41200094 SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

4.123,05

4.123,05

100,0

41200095 DeSUS- DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

4.851,17

4.851,17

100,0

41200096 SD- SOCIALNI DEMOKRATI

6.974,10

6.974,10

100,0

1.093.584,28

1.103.743,02

100,9

0,00

1.942,54

---

0,00

1.942,54

---

72.000,00

72.000,00

100,0

72.000,00

72.000,00

100,0

8.370,00

8.370,00

100,0

8.370,00

8.370,00

100,0

101,1

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

4120001 SMS- STRANKA MLADIH- ZELENI EVROPE

413 Drugi tekoči domači transferi
4130 Tekoči transferi občinam
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine

4132 Tekoči transferi v javne sklade
413200 Tekoči transferi v javne sklade

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Indeks

745.742,28

753.958,48

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

366.608,70

370.791,70

101,1

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

379.133,58

383.166,78

101,1

267.472,00

267.472,00

100,0

267.472,00

267.472,00

100,0

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

10.933.746,18

10.910.652,82

99,8

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

10.933.746,18

10.910.652,82

99,8

34.231,06

34.231,06

100,0

420200 Nakup pisarniškega pohištva

4.500,00

4.500,00

100,0

42020070 nakup pisarniškega pohištva

200,00

200,00

100,0

25.200,00

25.200,00

100,0

100,00

100,00

100,0

4.231,06

4.231,06

100,0

12.500,00

12.500,00

100,0

12.500,00

12.500,00

100,0

9.708.524,78

9.705.432,12

100,0

779.692,00

704.692,00

90,4

8.894.732,78

8.966.640,12

100,8

42040200

14.300,00

14.300,00

100,0

42040270 investicijsko vzdrževanje pokopališč

19.800,00

19.800,00

100,0

980.490,34

980.489,64

100,0

973.960,34

973.959,64

100,0

6.530,00

6.530,00

100,0

48.000,00

48.000,00

100,0

48.000,00

48.000,00

100,0

150.000,00

130.000,00

86,7

150.000,00

130.000,00

86,7

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

49.765,94

49.765,94

100,0

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

49.765,94

49.765,94

100,0

24.793,64

24.793,64

100,0

24.793,64

24.793,64

100,0

24.972,30

24.972,30

100,0

24.972,30

24.972,30

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

4202 Nakup opreme

420202 Nakup strojne računalniške opreme
42020271 nakup računalnikov in prog. opreme
420299 Nakup druge opreme in napeljav

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
420401 Novogradnje
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
42050070 investicijsko vzdrževanje pokopališč

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
420600 Nakup zemljišč

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

4320 Investicijski transferi občinam
432000 Investicijski transferi občinam

4323 Investicijski transferi javnim zavodom
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

Indeks
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I. - II.)

(PRORAČUNSKI PRIMANJKL

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

(2)/(1)

-6.461.992,08

-6.463.154,58 100,0

-6.411.829,55

-6.412.992,05 100,0

(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 plačil obresti)

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

551.268,33

486.543,69

88,3

(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

Indeks

21.528,00

22.690,50

105,4

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

21.528,00

22.690,50

105,4

750 Prejeta vračila danih posojil

21.528,00

22.690,50

105,4

21.528,00

22.690,50

105,4

21.528,00

21.528,00

100,0

0,00

1.162,50

---

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

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
75000006 Vračilo kredita TD Negova
75000007 Vračilo kredita Maestro

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

21.528,00

22.690,50 105,4
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C. RAČUN FINANCIRANJA
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

Indeks

6.574.518,92

6.574.518,92

100,0

50 ZADOLŽEVANJE

6.574.518,92

6.574.518,92

100,0

500 Domače zadolževanje

6.574.518,92

6.574.518,92

100,0

6.574.518,92

6.574.518,92

100,0

6.574.518,92

6.574.518,92

100,0

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti

195.664,84

195.664,84

100,0

55 ODPLAČILA DOLGA

195.664,84

195.664,84

100,0

550 Odplačila domačega dolga

195.664,84

195.664,84

100,0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

195.664,84

195.664,84

100,0

55010101 Dolgoročni kredit Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d.- za OŠ G.R.

72.727,32

72.727,32

100,0

55010104 Dolgoročni kredit Banka Koper- za vrtec

66.666,72

66.666,72

100,0

55010105 Dolgoročni kredit SKB Banka- za infrastrukturo

56.270,80

56.270,80

100,0

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

-61.610,00

-61.610,00 100,0

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

6.378.854,08

6.378.854,08 100,0

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

6.461.992,08

6.463.154,58 100,0

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET

61.610,00

61.610,00
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OBRAZLOŽITEV
k predlogu Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013
(druga obravnava) in obrazložitev k splošnemu delu
Predlog odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 z vsemi prilogami in
obrazložitvami je bil sprejet na 11. redni seji Občinskega sveta občine Gornja Radgona, dne
20.11.2012 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 2013 s strani občinske uprave
Občine Gornja Radgona, se med prvo in drugo obravnavo v bilanci A (bilanca prihodkov in
odhodkov), povečujejo prihodki za 0,5% ali nominalno za 56.355,56 eur ter odhodki za 0,3%
ali nominalno za 57.518,06 eur. Vrednost bilance B (račun finančnih terjatev in naložb) se
povečuje za 5,4% ali nominalno za 1.162,50 eur ter bilanca C (račun financiranja) pa ostaja
nespremenjena.
PRIHODKI :
Ø Davčni prihodki ostajajo nespremenjeni.
Ø Nedavčni prihodki se povečujejo za 2% ali nominalno za 15.886,78 eur in sicer
zaradi zneska odprte terjatve iz naslova obnove večnamenskih zgradb skupnega
pomena v občini Gornja Radgona s strani dveh gasilskih društev v skupni vrednosti
12.485,38 eur in zaradi pogodbene kazni, zaračunane podjetju Lesnina, d.o.o. zaradi
zamujanja pri dobavi opreme za knjižnico Gornja Radgona v vrednosti 3.401,40 eur.
Ø Kapitalski prihodki ostajajo nespremenjeni.
Ø Transferni prihodki se povečujejo za 1,1% ali nominalno za 40.468,78 eur in sicer
zaradi predfinanciranja investicije vodooskrbe SV Slovenije v letu 2012 v vrednosti
31.414,24 eur in zaradi projekta Izgradnja Murske kolesarske poti, katerega celotno
vrednost lastnega deleža, ne glede na vire financiranja moramo zagotavljati na
odhodkovni strani. Zato za vir financiranja s strani evropske unije, katerega sicer ni
potrebno predfinancirati v vrednosti 9.054,54 eur, dodajamo vrednost tudi na
prihodkovno stran.

ODHODKI :
Ø Tekoči odhodki se povečujejo za 0,7% ali nominalno za 17.850,79 eur. Znotraj
tekočih odhodkov se spreminjajo naslednje postavke :
o zmanjšuje se stroški konferenc, seminarjev in simpozijev in sicer za 2,3% ali
nominalno za 200,00 eur,
o povečujejo se sejnine udeležencem odborov in sicer za 6,4% ali nominalno za
2.950,79 eur,
o zmanjšujejo se prejemki zunanjih sodelavcev in sicer za 50% ali nominalno za
10.000,00 eur,
o povečujejo se drugi operativni odhodki in sicer za 6,7% ali nominalno za
25.100,00 eur,

1

Ø Tekoči transferi se povečujejo za 1,9% ali nominalno za 62.760,63 eur. Znotraj
tekočih transferov se spreminjajo naslednje postavke :
o Povečuje se subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti
in sicer za 11,1% ali nominalno za 600,00 eur,
o Povečujejo se druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom in sicer za
8,6% ali nominalno za 2.000,00 eur,
o povečuje se regresiranje prevozov v šolo za 3,4% ali nominalno za 6.142,50
eur,
o zmanjšuje se plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev za
0,8% ali nominalno za 7.747,00 eur,
o povečujejo se drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom za 4,2% ali
nominalno za 1.200,00 eur
o povečujejo se tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam za
12% ali nominalno za 50.406,39 eur,
o na novo se dodajajo sredstva prenesena drugim občinam v vrednosti 1.942,54
eur,
o povečujejo se tekoči transferi v javne zavode- sredstva za plače in druge
izdatke zaposlenim za 1,1% ali nominalno za 4.183,00 eur,
o povečujejo se tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve za
1,1% ali nominalno za 4.033,20 eur.
Ø Investicijski odhodki se zmanjšujejo za 0,2% ali nominalno za 23.093,36 eur. Znotraj
investicijskih odhodkov se spreminjajo naslednje postavke :
o Zmanjšuje se vrednost novogradenj za 9,6% ali nominalno za 75.000,00 eur,
o Povečuje se vrednost rekonstrukcij in adaptacij za 0,8% ali nominalno za
71.906,64 eur,
o Zmanjšuje se vrednost načrtov in druge projektne dokumentacije za 13,3% ali
nominalno za 20.000,00 eur.
Ø Investicijski transferi ostajajo nespremenjeni.

Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da obravnava in sprejme Odlok o
proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013- druga obravnava ter sprejme naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2013- druga obravnava z vsemi bilancami in prilogami.

Gornja Radgona, december 2012

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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PRORAČUN OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2013 (DRUGA OBRAVNAVA)
II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Gornja Radgona za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000

OBČINSKI SVET
01

POLITIČNI SISTEM

0101

Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta
010101 Stroški sej OS
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

126.822,27

(2)/(1)

126.773,06 100,0

75.074,27

75.025,06

99,9

75.074,27

75.025,06

99,9

75.074,27

75.025,06

99,9

24.169,00

24.169,00

100,0

630,00

630,00

100,0

19.370,00

19.370,00

100,0

4.169,00

4.169,00

100,0

21.500,00

21.450,79

99,8

500,00

500,00

100,0

21.000,00

20.950,79

99,8

29.405,27

29.405,27

100,0

2.500,15

2.500,15

100,0

41200082 ZARES- SOCIALNO LIBERALNI

3.763,38

3.763,38

100,0

41200091 LDS- LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

2.535,24

2.535,24

100,0

41200092 N.Si - NOVA SLOVENIJA- KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

2.166,80

2.166,80

100,0

41200093 SLS- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2.491,38

2.491,38

100,0

41200094 SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

4.123,05

4.123,05

100,0

41200095 DeSUS- DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

4.851,17

4.851,17

100,0

41200096 SD- SOCIALNI DEMOKRATI

6.974,10

6.974,10

100,0

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 političnih strank
4120001 SMS- STRANKA MLADIH- ZELENI EVROPE

Stran: 1 od 42

A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

03

ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302

Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin
030290 Mednarodno sodelovanje
402999 Drugi operativni odhodki

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

9.150,00

(2)/(1)

9.150,00 100,0

9.150,00

9.150,00

100,0

9.150,00
9.150,00

9.150,00
9.150,00

100,0
100,0

9.150,00

9.150,00

100,0

42.598,00

42.598,00 100,0

42.598,00

42.598,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

8.400,00

8.400,00

100,0

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

1.600,00

1.600,00

100,0

32.598,00

32.598,00

100,0

4.500,00

4.500,00

100,0

4.500,00

4.500,00

100,0

11.250,00

11.250,00

100,0

11.250,00

11.250,00

100,0

1.710,00

1.710,00

100,0

1.710,00

1.710,00

100,0

846,00

846,00

100,0

846,00

846,00

100,0

846,00

846,00

100,0

846,00

846,00

100,0

423,00

423,00

100,0

423,00

423,00

100,0

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
040301 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040322 Promocijske prireditve občine- po koledarju prireditev
402999 Drugi operativni odhodki

040392 Stroški praznovanja občinskega praznika
402999 Drugi operativni odhodki

040394 Stroški praznovanja slovenskega kulturnega praznika
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago 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

Stran: 2 od 42

A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

423,00

423,00

100,0

423,00

423,00

100,0

12.600,00

12.600,00

100,0

12.600,00

12.600,00

100,0

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
040398 Komemoracija
402999 Drugi operativni odhodki

040399 Promocijske prireditve občine
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

Stran: 3 od 42

A. Bilanca odhodkov
2000 - ŽUPAN

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2000

(2)/(1)

ŽUPAN

95.340,00

95.340,00 100,0

01

POLITIČNI SISTEM

71.640,00

71.640,00 100,0

0101

Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov
010131 Plača župana
400000 Osnovne plače
402402 Stroški prevoza v državi

010132 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana in koordinatorjev
400000 Osnovne plače
402402 Stroški prevoza v državi
402902 Plačila po podjemnih pogodbah

010133 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance
402009 Izdatki za reprezentanco

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
010134 Sporočila za javnost, objava informacij v medijih
402999 Drugi operativni odhodki

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040321 Pokroviteljstva občine
402999 Drugi operativni odhodki

040323 sprejem najuspešnejših devetošolcev
402999 Drugi operativni odhodki

71.640,00

71.640,00

100,0

71.640,00

71.640,00

100,0

21.280,00

21.280,00

100,0

19.980,00

19.980,00

100,0

1.300,00

1.300,00

100,0

43.860,00

43.860,00

100,0

14.600,00

14.600,00

100,0

1.300,00

1.300,00

100,0

27.960,00

27.960,00

100,0

6.500,00

6.500,00

100,0

6.500,00

6.500,00

100,0

23.700,00

23.700,00 100,0

23.700,00

23.700,00

100,0

13.500,00

13.500,00

100,0

13.500,00

13.500,00

100,0

13.500,00

13.500,00

100,0

10.200,00

10.200,00

100,0

9.000,00

9.000,00

100,0

9.000,00

9.000,00

100,0

1.200,00

1.200,00

100,0

1.200,00

1.200,00

100,0

Stran: 4 od 42

A. Bilanca odhodkov
3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000

(2)/(1)

NADZORNI ODBOR

6.900,00

9.700,00 140,6

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

6.900,00

9.700,00 140,6

0203

Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora
020310 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor

6.900,00

9.700,00

140,6

6.900,00

9.700,00

140,6
140,6

6.900,00

9.700,00

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

1.000,00

800,00

80,0

402905 Sejnine udeležencem odborov

5.900,00

8.900,00

150,9

Stran: 5 od 42

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000

OBČINSKA UPRAVA
02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
020202 Stroški bančnih storitev - provizija bank

16.565.658,25

16.620.425,52 100,3

34.000,00

34.000,00 100,0

26.000,00

26.000,00

100,0

26.000,00

26.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

402931 Plačila bančnih storitev

4.000,00

4.000,00

100,0

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem

1.000,00

1.000,00

100,0

4.800,00

4.800,00

100,0

4.800,00

4.800,00

100,0

16.200,00

16.200,00

100,0

16.200,00

16.200,00

100,0

8.000,00

8.000,00

100,0

8.000,00

8.000,00

100,0

8.000,00

8.000,00

100,0

8.000,00

8.000,00

100,0

57.350,00

37.350,00

65,1

57.350,00

37.350,00

65,1

57.350,00

37.350,00

65,1

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

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

020206 Provizija za nakazila okoljske dajatve- JP Komunala Radgona
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

0203

(2)/(1)

Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora
020311 Stroški notranje revizije proračuna občine
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
040304 Pravno zastopanje občine
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
040306 Poslovna stavba Maistrov Trg 2

(2)/(1)

12.350,00

12.350,00

100,0

402200 Električna energija

1.900,00

1.900,00

100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

8.000,00

8.000,00

100,0

402203 Voda in komunalne storitve

550,00

550,00

100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

200,00

200,00

100,0

1.100,00

1.100,00

100,0

600,00

600,00

100,0

20.000,00

0,00

0,0

20.000,00

0,00

0,0

20.000,00

20.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

402504 Zavarovalne premije za objekte
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

040308 Plačilo provizije po sodbi št. Pg 35/2012-23 z dne 26.06.2012
402999 Drugi operativni odhodki

060315 Nakup zemljišč v industrijski coni Mele
420600 Nakup zemljišč

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0601

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
060101 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah

824.750,13

824.750,13 100,0

8.500,00

8.500,00

100,0

8.500,00

8.500,00

100,0

8.500,00

8.500,00

100,0

8.500,00

8.500,00

100,0

Stran: 7 od 42

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

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

Dejavnost občinske uprave

(2)/(1)

816.250,13

816.250,13

100,0

743.250,13

743.250,13

100,0

602.795,13

602.795,13

100,0

434.170,00

434.170,00

100,0

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

25.850,00

25.850,00

100,0

400100 Regres za letni dopust

10.870,00

10.870,00

100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

19.712,00

19.712,00

100,0

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

13.290,00

13.290,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

433,13

433,13

100,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

42.000,00

42.000,00

100,0

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

31.200,00

31.200,00

100,0

2.520,00

2.520,00

100,0

401200 Prispevek za zaposlovanje

290,00

290,00

100,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo

480,00

480,00

100,0

10.570,00

10.570,00

100,0

6.410,00

6.410,00

100,0

06039001 Administracija občinske uprave
060301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava
400000 Osnovne plače

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog
400900 Jubilejne nagrade

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
402940 Prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
060303 Materialni stroški - občinska uprava

(2)/(1)

138.655,00

138.655,00

402000 Pisarniški material in storitve

8.000,00

8.000,00

100,0

402001 Čistilni material in storitve

2.700,00

2.700,00

100,0

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

100,0

720,00

720,00

100,0

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

5.300,00

5.300,00

100,0

402009 Izdatki za reprezentanco

2.520,00

2.520,00

100,0

402099 Drugi splošni material in storitve

4.000,00

4.000,00

100,0

402199 Drugi posebni materiali in storitve

1.000,00

1.000,00

100,0

402200 Električna energija

14.400,00

14.400,00

100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

13.200,00

13.200,00

100,0

402203 Voda in komunalne storitve

3.200,00

3.200,00

100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

9.000,00

9.000,00

100,0

402206 Poštnina in kurirske storitve

9.900,00

9.900,00

100,0

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

3.600,00

3.600,00

100,0

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

4.500,00

4.500,00

100,0

402304 Pristojbine za registracijo vozil

360,00

360,00

100,0

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

990,00

990,00

100,0

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

900,00

900,00

100,0

4.500,00

4.500,00

100,0

29.980,00

29.980,00

100,0

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

2.430,00

2.430,00

100,0

402512 Zavarovalne premije za opremo

7.210,00

7.210,00

100,0

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

7.200,00

7.200,00

100,0

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

2.000,00

2.000,00

100,0

45,00

45,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

1.800,00

1.800,00

100,0

1.800,00

1.800,00

100,0

73.000,00

73.000,00

100,0

7.500,00

7.500,00

100,0

7.500,00

7.500,00

100,0

402402 Stroški prevoza v državi
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS
402999 Drugi operativni odhodki

060321 Stroški na področju varnosti in zdravja pri delu
402099 Drugi splošni material in storitve

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
060305 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
060307 Nakup opreme - občinska uprava
420200 Nakup pisarniškega pohištva
420202 Nakup strojne računalniške opreme
420299 Nakup druge opreme in napeljav

060318 Nakup zemljišč pri ARCONT-u za dostop do ČN
420600 Nakup zemljišč

060319 Rekonstrukcija in predelava podpostaje ogrevanja v upravni zgradbi Občine Gornja Radgona
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
070301 Civilna zaščita
402200 Električna energija
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

070306 Sanacija razpok v javnem zaklonišču Mladinska ul.14
402100 Uniforme in službena obleka

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
070305 Požarna varnost
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

(2)/(1)

30.200,00

30.200,00

100,0

4.000,00

4.000,00

100,0

25.200,00

25.200,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

28.000,00

28.000,00

100,0

28.000,00

28.000,00

100,0

7.300,00

7.300,00

100,0

7.300,00

7.300,00

100,0

324.422,11

332.557,11 102,5

324.422,11

332.557,11

102,5

34.760,00

34.760,00

100,0

31.260,00

31.260,00

100,0

300,00

300,00

100,0

30.960,00

30.960,00

100,0

3.500,00

3.500,00

100,0

3.500,00

3.500,00

100,0

289.662,11

297.797,11

102,8

146.439,00

154.574,00

105,6

146.439,00

154.574,00

105,6

143.223,11

143.223,11

100,0

143.223,11

143.223,11

100,0
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802

Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost
080201 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
402999 Drugi operativni odhodki

10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

5.500,00

(2)/(1)

5.500,00 100,0

5.500,00

5.500,00

100,0

5.500,00
5.500,00

5.500,00
5.500,00

100,0
100,0

5.500,00

5.500,00

100,0

84.000,00

116.294,54 138,5

84.000,00

116.294,54

138,5

84.000,00

116.294,54

138,5

10.100,00

10.100,00

100,0

7.455,00

7.455,00

100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

774,00

774,00

100,0

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

277,00

277,00

100,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

939,00

939,00

100,0

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

497,00

497,00

100,0

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

56,00

56,00

100,0

401200 Prispevek za zaposlovanje

11,00

11,00

100,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo

11,00

11,00

100,0

402999 Drugi operativni odhodki

80,00

80,00

100,0

42.300,00

42.300,00

100,0

42.300,00

42.300,00

100,0

31.600,00

63.894,54

202,2

31.600,00

63.894,54

202,2

10039001 Povečanje zaposljivosti
100301 Plače in drugi izdatki zaposlenih - javna dela
400000 Osnovne plače

100303 Javna dela- JP Komunala Radgona
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

100304 Javna dela- zavodi in društva
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
110212 Izplačevanje nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

110215 LAS PRLEKIJA
402999 Drugi operativni odhodki

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

110217 Drugi programi v kmetijstvu
402999 Drugi operativni odhodki

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

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 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

57.065,25

(2)/(1)

59.065,25 103,5

45.925,25

47.925,25

104,4

45.925,25
7.600,00

47.925,25
7.600,00

104,4
100,0

7.600,00

7.600,00

100,0

9.525,25

9.525,25

100,0

9.525,25

9.525,25

100,0

18.000,00

20.000,00

111,1

18.000,00

20.000,00

111,1

5.400,00

5.400,00

100,0

5.400,00

5.400,00

100,0

5.400,00

5.400,00

100,0

5.400,00

5.400,00

100,0

11.140,00

11.140,00

100,0

11.140,00
9.640,00

11.140,00
9.640,00

100,0
100,0

9.640,00

9.640,00

100,0

1.500,00

1.500,00

100,0

1.500,00

1.500,00

100,0
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
130205 Tekoče vzdrževanje javnih poti (javna snaga)- zimska služba
402203 Voda in komunalne storitve
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

130206 Tekoče vzdrževanje mestnih ulic v Gornji Radgoni
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

130207 Tekoče vzdrževanje LC, JP in prometne signalizacije- letno vzdrževanje

2.848.555,80

(2)/(1)

2.878.555,80 101,1

1.484.178,00

1.514.178,00

102,0

619.178,00
35.010,00

619.178,00
35.010,00

100,0
100,0

10,00

10,00

100,0

35.000,00

35.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

200.000,00

200.000,00

100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

200.000,00

200.000,00

100,0

130208 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest

15.500,00

15.500,00

100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

15.500,00

15.500,00

100,0

150.000,00

150.000,00

100,0

150.000,00

150.000,00

100,0

198.668,00

198.668,00

100,0

1.500,00

1.500,00

100,0

550,00

550,00

100,0

180.000,00

180.000,00

100,0

4.338,00

4.338,00

100,0

12.280,00

12.280,00

100,0

645.000,00

675.000,00

104,7

100.000,00

100.000,00

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

200.000,00

200.000,00

100,0

200.000,00

200.000,00

100,0

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

1302122 Tekoče vzdrževanje javnih poti (javna snaga)-letna služba
402200 Električna energija
402203 Voda in komunalne storitve
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte
402999 Drugi operativni odhodki

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
130209 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

1302102 Modernizacija JP 605601 Orehovci-Kurbus-Škrlec
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1302103 Modernizacija LC 104051 G.Radgona-Norički Vrh
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
1302105 Modernizacija JP 606051 Ivanjski Vrh-Kukovec
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

130211 Modernizacija JP 605791 Negova-Lokavci (Pucko)
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1302129 Modernizacija JP 605504 Črešnjevci Drobec
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

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

130298 JP 604951 G.Radgona-Lackova ulica
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

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

13029004 Cestna razsvetljava
130250 Javna razsvetljava
402200 Električna energija
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1306

Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
130690 Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v KS Negova, KS Spodnji Ivanjci in KS Spodnja Ščavnica
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

(2)/(1)

35.000,00

35.000,00

100,0

35.000,00

35.000,00

100,0

80.000,00

80.000,00

100,0

80.000,00

80.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

35.000,00

65.000,00

185,7

35.000,00

65.000,00

185,7

25.000,00

25.000,00

100,0

25.000,00

25.000,00

100,0

100.000,00

100.000,00

100,0

100.000,00

100.000,00

100,0

220.000,00

220.000,00

100,0

220.000,00

220.000,00

100,0

130.000,00

130.000,00

100,0

90.000,00

90.000,00

100,0

1.364.377,80

1.364.377,80

100,0

1.364.377,80

1.364.377,80

100,0

1.364.377,80

1.364.377,80

100,0

1.364.377,80

1.364.377,80

100,0
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1.043.914,77

(2)/(1)

1.053.569,31 100,9

20.000,00

20.000,00

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

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1.023.914,77

1.033.569,31

100,9

14039001 Promocija občine
140303 Promocija občine na Kmetijsko živilskem sejmu

12.500,00

12.500,00

100,0

2.500,00

2.500,00

100,0

2.500,00

2.500,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

1.011.414,77

1.021.069,31

101,0

821.619,70

821.619,70

100,0

821.619,70

821.619,70

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

24.528,00

24.528,00

100,0

24.528,00

24.528,00

100,0

5.400,00

6.000,00

111,1

5.400,00

6.000,00

111,1

7.200,00

7.200,00

100,0

7.200,00

7.200,00

100,0

800,00

800,00

100,0

800,00

800,00

100,0

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
140291 sofinanciranje razvoja malega gospodarstva
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

1403

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 Turistična in druga prometna signalizacija
402999 Drugi operativni odhodki

140309 Drugi projekti
402999 Drugi operativni odhodki

140314 Sofinanciranje programov v turizmu
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti

140316 Sofinanciranje programov turističnih društev-razpis
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

140317 Pomurska turistična zveza- sofinanciranje
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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A. Bilanca odhodkov
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140318 RRA Mura
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

140319 PORA, razvojna agencija Gornja Radgona
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

140322 Ureditev prostorov arhiva za Carinsko izpostavo Murska Sobota

(2)/(1)

2.500,00

2.500,00

100,0

2.500,00

2.500,00

100,0

127.771,00

127.771,00

100,0

119.586,00

119.586,00

100,0

8.185,00

8.185,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

10.000,00

10.000,00

100,0

140323 Izgradnja murske kolesarske poti

1.596,07

10.650,61

667,3

1.596,07

10.650,61

667,3

4.621.368,84

4.611.368,84

99,8

4.595.036,84

4.585.036,84

99,8

89.793,64

89.793,64

100,0

13.300,91

13.300,91

100,0

13.300,91

13.300,91

100,0

11.492,73

11.492,73

100,0

11.492,73

11.492,73

100,0

30.000,00

30.000,00

100,0

30.000,00

30.000,00

100,0

35.000,00

35.000,00

100,0

35.000,00

35.000,00

100,0

4.505.243,20

4.495.243,20

99,8

4.474.013,20

4.464.013,20

99,8

20.000,00

10.000,00

50,0

4.454.013,20

4.454.013,20

100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
150201 Sanacija odlagališča Hrastje Mota
432000 Investicijski transferi občinam

150202 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci
432000 Investicijski transferi občinam

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
150203 Čistilna naprava Gornja Radgona
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA
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(1)
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150241 Najem montažne čistilne naprave na Tratah
402200 Električna energija
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

150242 Vzdrževanje čistilnih naprav
402200 Električna energija
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1505

Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
150501 Negovsko jezero
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

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

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

16029003 Prostorsko načrtovanje
160208 Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska dokumentacija
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1603

Komunalna dejavnost

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

(2)/(1)

10.830,00

10.830,00

100,0

30,00

30,00

100,0

10.800,00

10.800,00

100,0

20.400,00

20.400,00

100,0

300,00

300,00

100,0

20.100,00

20.100,00

100,0

26.332,00

26.332,00

100,0

26.332,00

26.332,00

100,0

26.332,00

26.332,00

100,0

26.332,00

26.332,00

100,0

957.870,85

982.970,85 102,6

280.000,00

260.000,00

92,9

130.000,00

130.000,00

100,0

50.000,00

50.000,00

100,0

50.000,00

50.000,00

100,0

80.000,00

80.000,00

100,0

80.000,00

80.000,00

100,0

150.000,00

130.000,00

86,7

150.000,00

130.000,00

86,7

150.000,00

130.000,00

86,7

481.850,85

526.950,85

109,4

294.750,85

294.750,85

100,0

19.750,00

19.750,00

100,0

19.750,00

19.750,00

100,0
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160214 Najem prostora za vodovodno prečrpališče

(2)/(1)

1.560,00

1.560,00

100,0

1.560,00

1.560,00

100,0

15.000,00

15.000,00

100,0

15.000,00

15.000,00

100,0

258.440,85

258.440,85

100,0

258.440,85

258.440,85

100,0

16039003 Objekti za rekreacijo

46.100,00

46.100,00

100,0

160399 Mestni park

46.100,00

46.100,00

100,0

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

2.000,00

2.000,00

100,0

402200 Električna energija

4.500,00

4.500,00

100,0

402203 Voda in komunalne storitve

1.500,00

1.500,00

100,0

100,00

100,00

100,0

30.000,00

30.000,00

100,0

402512 Zavarovalne premije za opremo

2.000,00

2.000,00

100,0

402999 Drugi operativni odhodki

6.000,00

6.000,00

100,0

16039004 Praznično urejanje naselij

3.000,00

3.000,00

100,0

3.000,00

3.000,00

100,0

3.000,00

3.000,00

100,0

138.000,00

183.100,00

132,7

46.000,00

46.000,00

100,0

46.000,00

46.000,00

100,0

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

1603901 Izgradnja manjših vodovodov
420401 Novogradnje

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

402299 Druge storitve komunikacij in komunale
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

160305 Vzdrževanje in zasaditev zelenih površin
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

16039005 Druge komunalne dejavnosti
160396 Subvencije javnemu podjetju za vodo- Komunala Radgona
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb

160399-1 Vzdrževanje in zavarovanje- vodovod in kanalizacija

92.000,00

92.000,00

100,0

402512 Zavarovalne premije za opremo

52.000,00

52.000,00

100,0

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

40.000,00

40.000,00

100,0

0,00

20.000,00

---

0,00

20.000,00

---

160399-3 Izdelava katastra
402999 Drugi operativni odhodki
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
160399-4 Sofinanciranje malih čistilnih naprav
402999 Drugi operativni odhodki

160399-5 Dokapitalizacija JP Komunala Radgona, d.o.o.
402999 Drugi operativni odhodki

1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
160540 Vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in večstanovanjskih hiš
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

160542 Izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
160590 Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

160594 Obnova kotlovnice na mladinski 5 ter obnova toplovodov in podpostaj
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
170202 Investicijska vlaganja v opremo in objekte - Zdravstveni dom G.Radgona
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

170205 Sofinanciranje nabave avtobusa za odvzem krvi na terenu
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

(2)/(1)

0,00

10.000,00

---

0,00

10.000,00

---

0,00

15.100,00

---

0,00

15.100,00

---

196.020,00

196.020,00

100,0

128.000,00

128.000,00

100,0

120.000,00

120.000,00

100,0

120.000,00

120.000,00

100,0

8.000,00

8.000,00

100,0

8.000,00

8.000,00

100,0

68.020,00

68.020,00

100,0

45.620,00

45.620,00

100,0

45.620,00

45.620,00

100,0

22.400,00

22.400,00

100,0

22.400,00

22.400,00

100,0

125.747,08

125.747,08 100,0

42.747,08

42.747,08

100,0

42.747,08

42.747,08

100,0

38.447,08

38.447,08

100,0

38.447,08

38.447,08

100,0

4.300,00

4.300,00

100,0

4.300,00

4.300,00

100,0
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
1707

Drugi programi na področju zdravstva

(2)/(1)

83.000,00

83.000,00

100,0

72.000,00

72.000,00

100,0

72.000,00

72.000,00

100,0

72.000,00

72.000,00

100,0

11.000,00

11.000,00

100,0

170720 Mrliško ogledna služba

11.000,00

11.000,00

100,0

402999 Drugi operativni odhodki

11.000,00

11.000,00

100,0

1.975.513,55

1.961.713,39

99,3

612.660,05

612.660,05

100,0

612.660,05
548.080,05

612.660,05
548.080,05

100,0
100,0

548.080,05

548.080,05

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

2.177,52

2.177,52

100,0

200,00

200,00

100,0

402200 Električna energija

1.099,38

1.099,38

100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.212,04

2.212,04

100,0

80,00

80,00

100,0

402999 Drugi operativni odhodki

1.000,00

1.000,00

100,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav

3.231,06

3.231,06

100,0

54.580,00

54.580,00

100,0

54.580,00

54.580,00

100,0

17079001 Nujno zdravstveno varstvo
170710 Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine

17079002 Mrliško ogledna služba

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina
180203 Zaključna faza obnove kulturnega spomenika Špital Gornja Radgona
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

180206 Špital- sredstva občine
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov
402199 Drugi posebni materiali in storitve

402203 Voda in komunalne storitve

180207 Grad Negova
402999 Drugi operativni odhodki
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
1803

Programi v kulturi

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

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

300.097,50

355.608,34

118,5

71.008,50

119.908,34

168,9

0,00

45.352,80

---

0,00

45.352,80

---

102,3

71.008,50

72.613,00

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

40.552,50

38.124,50

94,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

13.160,00

17.193,20

130,7

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

17.296,00

17.295,30

100,0

0,00

1.942,54

---

0,00

1.942,54

---

179.355,00

185.966,00

103,7

179.355,00

185.966,00

103,7

103.255,00

109.866,00

106,4

76.100,00

76.100,00

100,0

49.734,00

49.734,00

100,0

8.370,00

8.370,00

100,0

8.370,00

8.370,00

100,0

34.200,00

34.200,00

100,0

34.200,00

34.200,00

100,0

7.164,00

7.164,00

100,0

7.164,00

7.164,00

100,0

11.720,00

11.720,00

100,0

6.920,00

6.920,00

100,0

6.920,00

6.920,00

100,0

6.920,00

6.920,00

100,0

180306 Obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona- vračilo sredstev občinam
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam

18039002 Umetniški programi
180390 Zavod za kulturo, turizem in promocijo
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

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

180331 Sofinanciranje programov kulturnih društev
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

180333 Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1804

(2)/(1)

Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij
180461 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava
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(2)
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
18049004 Programi drugih posebnih skupin
180462 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

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

180563 Upravljanje in vzdrževanje TŠC Trate
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

180567 Celovita obnova trim steze oz. 4 nogometnih igrišč na TŠC Trate
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

180591 Tekoče vzdrževanje športne opreme na športnih objektih in površinah namenjenih brezplačni javni uporabi in v upravljanju Občine
Gornja Radgona
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

180592 Vzdrževanje telovadnice Partizan

(2)/(1)

4.800,00

4.800,00

100,0

4.800,00

4.800,00

100,0

4.800,00

4.800,00

100,0

1.051.036,00

981.725,00

93,4

973.436,00

904.125,00

92,9

102.406,00

108.095,00

105,6

102.406,00

108.095,00

105,6

14.630,00

14.630,00

100,0

14.630,00

14.630,00

100,0

62.500,00

62.500,00

100,0

62.500,00

62.500,00

100,0

6.400,00

6.400,00

100,0

6.400,00

6.400,00

100,0

14.000,00

14.000,00

100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

14.000,00

14.000,00

100,0

180595 Izgradnja slačilnic na TŠC Trate

550.000,00

550.000,00

100,0

550.000,00

550.000,00

100,0

223.500,00

148.500,00

66,4

223.500,00

148.500,00

66,4

77.600,00

77.600,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

2.600,00

2.600,00

100,0

2.600,00

2.600,00

100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

180597 Izgradnja večnamenske športne dvorane
420401 Novogradnje

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

180593 Program za mladino- mladinski svet
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
180594 Mladinski center- investicijsko vzdrževalna dela
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

19

IZOBRAŽEVANJE

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci
190202 Dejavnost javnih vrtcev- domači vrtci
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev

190203 Dejavnost javnih vrtcev-ostali vrtci

70.000,00

70.000,00

100,0

70.000,00

70.000,00

100,0

2.942.407,34

2.929.502,84

99,6

1.581.092,00

1.560.845,00

98,7

1.581.092,00

1.560.845,00

98,7

887.400,00

887.400,00

100,0

874.900,00

874.900,00

100,0

12.500,00

12.500,00

100,0

140.000,00

132.253,00

94,5

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

140.000,00

132.253,00

94,5

190204 Nizkoenergijski vrtec Gornja Radgona- Črešnjevci

541.192,00

541.192,00

100,0

541.192,00

541.192,00

100,0

12.500,00

0,00

0,0

12.500,00

0,00

0,0

1.159.815,34

1.159.815,34

100,0

1.100.186,64

1.100.186,64

100,0

191.432,30

191.432,30

100,0

402512 Zavarovalne premije za opremo

8.000,00

8.000,00

100,0

402999 Drugi operativni odhodki

3.300,00

3.300,00

100,0

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

64.631,00

64.631,00

100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

99.501,30

99.501,30

100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

16.000,00

16.000,00

100,0

420401 Novogradnje

190208 Vrtec Manka Golarja- investicijsko vzdrževanje
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1903

(2)/(1)

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo
190301 Osnovna šola Gornja Radgona
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
190302 Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova

106.995,00

106.995,00

3.000,00

3.000,00

100,0

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

17.900,00

17.900,00

100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

47.895,00

47.895,00

100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

34.600,00

34.600,00

100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

3.600,00

3.600,00

100,0

789.664,34

789.664,34

100,0

789.664,34

789.664,34

100,0

5.515,00

5.515,00

100,0

5.515,00

5.515,00

100,0

6.580,00

6.580,00

100,0

6.580,00

6.580,00

100,0

59.628,70

59.628,70

100,0

402512 Zavarovalne premije za opremo

190305 Sredstva za investicijsko vzdrževanje OŠ
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

190324 Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami dr.Janka Šlebingerja Gornja Radgona
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

190325 Projekt "JEM LOKALNO"
402999 Drugi operativni odhodki

19039002 Glasbeno šolstvo
190303 Glasbena šola Gornja Radgona

100,0

37.876,70

37.876,70

100,0

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

20.684,20

20.684,20

100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

16.120,20

16.120,20

100,0

1.072,30

1.072,30

100,0

19.000,00

19.000,00

100,0

19.000,00

19.000,00

100,0

2.752,00

2.752,00

100,0

2.752,00

2.752,00

100,0

201.500,00

208.842,50

103,6

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 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

1906

(2)/(1)

Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
190650 Regresiranje prevozov učencev
411900 Regresiranje prevozov v šolo

190651 Subvencioniranje šole v naravi in nakupa potrebščin
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

197.000,00

204.342,50

103,7

182.500,00

188.642,50

103,4

182.500,00

188.642,50

103,4

2.500,00

3.600,00

144,0

2.500,00

3.600,00

144,0
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
190652 Jelkovanje otrok
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

19069003 Štipendije
190660 Občinske kadrovske štipendije in druge štipendije
411701 Kadrovske štipendije

19069004 Študijske pomoči
190661 Ustanova dr. Antona Trstenjaka
411701 Kadrovske štipendije

(2)/(1)

12.000,00

12.100,00

100,8

12.000,00

12.100,00

100,8

3.500,00

3.500,00

100,0

3.500,00

3.500,00

100,0

3.500,00

3.500,00

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

20

SOCIALNO VARSTVO

2002

Varstvo otrok in družine

9.500,00

9.500,00

100,0

20029001 Drugi programi v pomoč družini

9.500,00

9.500,00

100,0

3.500,00

3.500,00

100,0

3.500,00

3.500,00

100,0

6.000,00

6.000,00

100,0

6.000,00

6.000,00

100,0

Izvajanje programov socialnega varstva

520.700,00

524.987,85

100,8

20049002 Socialno varstvo invalidov
200400 Financiranje družinskega pomočnika

60.000,00
60.000,00

60.000,00
60.000,00

100,0
100,0

60.000,00

60.000,00

100,0

369.000,00

369.000,00

100,0

300.000,00

300.000,00

100,0

300.000,00

300.000,00

100,0

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

200425 Pomoč staršem ob rojstvu otrok
411103 Darilo ob rojstvu otroka

2004

411922 Izplačila družinskemu pomočniku

20049003 Socialno varstvo starih
200410 Regresiranje oskrbe v domovih
411909 Regresiranje oskrbe v domovih

530.200,00

534.487,85 100,8
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A. Bilanca odhodkov
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(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
200412 Pomoč na domu - CSD G.Radgona
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
200401 Subvencioniranje najemnin
411920 Subvencioniranje stanarin

200402 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

200403 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

200427 Sofinanciranje ostalih humanitarnih društev
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201

Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
220101 Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

(2)/(1)

69.000,00

69.000,00

100,0

69.000,00

69.000,00

100,0

55.500,00

55.500,00

100,0

49.000,00

49.000,00

100,0

49.000,00

49.000,00

100,0

3.000,00

3.000,00

100,0

3.000,00

3.000,00

100,0

3.500,00

3.500,00

100,0

3.500,00

3.500,00

100,0

36.200,00

40.487,85

111,8

22.700,00

25.487,85

112,3

22.700,00

25.487,85

112,3

13.500,00

15.000,00

111,1

13.500,00

15.000,00

111,1

52.992,53

52.992,53 100,0

52.992,53

52.992,53

100,0

52.992,53

52.992,53

100,0

52.992,53

52.992,53

100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

50.992,53

50.992,53

100,0

Stran: 26 od 42

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

80.000,00

(2)/(1)

80.000,00 100,0

80.000,00

80.000,00

100,0

80.000,00
80.000,00

80.000,00
80.000,00

100,0
100,0

409000 Splošna proračunska rezervacija

50.000,00

50.000,00

100,0

409100 Proračunska rezerva

30.000,00

30.000,00

100,0

23029001 Rezerva občine
230201 Proračunska rezerva občine

Stran: 27 od 42

A. Bilanca odhodkov
4001 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4001

(2)/(1)

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

99.454,27

99.454,27 100,0

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

99.454,27

99.454,27 100,0

0603

Dejavnost občinske uprave

99.454,27

99.454,27

100,0

99.454,27

99.454,27

100,0

65.236,00

65.236,00

100,0

43.900,00

43.900,00

100,0

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

2.500,00

2.500,00

100,0

400100 Regres za letni dopust

1.314,00

1.314,00

100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

2.112,00

2.112,00

100,0

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

1.680,00

1.680,00

100,0

400999 Drugi izdatki zaposlenim

2.110,00

2.110,00

100,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4.040,00

4.040,00

100,0

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

3.050,00

3.050,00

100,0

250,00

250,00

100,0

401200 Prispevek za zaposlovanje

30,00

30,00

100,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo

50,00

50,00

100,0

1.050,00

1.050,00

100,0

350,00

350,00

100,0

2.800,00

2.800,00

100,0

06039001 Administracija občinske uprave
060310 Plača in drugi izdatki zaposlenim-medobčinski inšpektorat
400000 Osnovne plače

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 Stroški prevoza v državi

Stran: 28 od 42

A. Bilanca odhodkov
4001 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
060311 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat

(2)/(1)

34.218,27

34.218,27

100,0

2.500,00

2.500,00

100,0

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

500,00

500,00

100,0

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

400,00

400,00

100,0

402000 Pisarniški material in storitve

402009 Izdatki za reprezentanco

200,00

200,00

100,0

402099 Drugi splošni material in storitve

8.750,00

8.750,00

100,0

402100 Uniforme in službena obleka

3.000,00

3.000,00

100,0

800,00

800,00

100,0

402206 Poštnina in kurirske storitve

3.000,00

3.000,00

100,0

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

1.800,00

1.800,00

100,0

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

500,00

500,00

100,0

402304 Pristojbine za registracijo vozil

80,00

80,00

100,0

800,00

800,00

100,0

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

7.782,52

7.782,52

100,0

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

500,00

500,00

100,0

2.605,75

2.605,75

100,0

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

500,00

500,00

100,0

420200 Nakup pisarniškega pohištva

500,00

500,00

100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

Stran: 29 od 42

A. Bilanca odhodkov
5001 - KS GORNJA RADGONA

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5001

KS GORNJA RADGONA

(2)/(1)

90.891,00

90.891,00 100,0
51,00 100,0

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

51,00

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

51,00

51,00

100,0

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
020210 Stroški plačilnega prometa

51,00

51,00

100,0

51,00

51,00

100,0

51,00

51,00

100,0

40293074 plačila storitev UJP

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040361 Dotacije drugim organizacijam
40299976 dotacije drugim organizacijam

040362 Prireditve
40299975 materialni stroški, čist. akcije, prireditve

2.000,00

2.000,00 100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

2.000,00
1.000,00

2.000,00
1.000,00

100,0
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

Stran: 30 od 42

A. Bilanca odhodkov
5001 - KS GORNJA RADGONA

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
060201 Materialni stroški
40200070 pisarniški material in storitve

20.040,00

(2)/(1)

20.040,00 100,0

20.040,00

20.040,00

100,0

20.040,00
16.040,00

20.040,00
16.040,00

100,0
100,0

1.200,00

1.200,00

100,0

40200171 čistilni material in storitve

500,00

500,00

100,0

40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

200,00

200,00

100,0

40200674 stroški oglaševalskih storitev

300,00

300,00

100,0

40200775 računalniške storitve

300,00

300,00

100,0

40200976 izdatki za reprezentanco

800,00

800,00

100,0

40209978 drugi splošni material in storitve

440,00

440,00

100,0

40220070 električna energija

1.000,00

1.000,00

100,0

40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja

3.500,00

3.500,00

100,0

40220373 voda in komunalne storitve

100,00

100,00

100,0

40220474 odvozi smeti

200,00

200,00

100,0

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

400,00

400,00

100,0

40220676 poštnina in kurirske storitve

100,00

100,00

100,0

40240070 dnevnice za službena potovanja v državi

100,00

100,00

100,0

40240271 stroški prevoza v državi

100,00

100,00

100,0

6.100,00

6.100,00

100,0

40250474 zavarovalne premije za objekte

600,00

600,00

100,0

40260670 nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

100,00

100,00

100,0

4.000,00

4.000,00

100,0

4.000,00

4.000,00

100,0

40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

060210 Sejnine članom KS
40290571 sejnine

Stran: 31 od 42

A. Bilanca odhodkov
5001 - KS GORNJA RADGONA

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

68.800,00

(2)/(1)

68.800,00 100,0

68.800,00

68.800,00

100,0

68.800,00
49.000,00

68.800,00
49.000,00

100,0
100,0

40200775 računalniške storitve

1.200,00

1.200,00

100,0

40209978 drugi splošni material in storitve

2.100,00

2.100,00

100,0

40220070 električna energija

8.000,00

8.000,00

100,0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
160301 Tekoče vzdrževanje pokopališča

40220373 voda in komunalne storitve

1.200,00

1.200,00

100,0

40220474 odvozi smeti

12.000,00

12.000,00

100,0

40250373 vzdrževanje pokopališč

24.500,00

24.500,00

100,0

19.800,00

19.800,00

100,0

19.800,00

19.800,00

100,0

160302 Investicijsko vzdrževanje pokopališča
42040270 investicijsko vzdrževanje pokopališč

Stran: 32 od 42

A. Bilanca odhodkov
5002 - KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI

5002

(2)/(1)

9.200,00

9.200,00 100,0
20,00 100,0

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

20,00

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

20,00

20,00

100,0

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
020211 Plačila storitev UJP

20,00

20,00

100,0

20,00

20,00

100,0

20,00

20,00

100,0

40293074 plačila storitev UJP

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040366 Dotacije drugim organizacijam
40299976 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

1.000,00
1.000,00

100,0
100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

Stran: 33 od 42

A. Bilanca odhodkov
5002 - KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

8.180,00

(2)/(1)

8.180,00 100,0

8.180,00

8.180,00

100,0

8.180,00
5.980,00

8.180,00
5.980,00

100,0
100,0

40200070 pisarniški material in storitve

380,00

380,00

100,0

40200171 čistilni material in storitve

100,00

100,00

100,0

40,00

40,00

100,0

40200976 izdatki za reprezentanco

450,00

450,00

100,0

40209978 drugi splošni material in storitve

120,00

120,00

100,0

40210870 nakup pohištva in rač. opreme

200,00

200,00

100,0

1.300,00

1.300,00

100,0

40220373 voda in komunalne storitve

120,00

120,00

100,0

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

220,00

220,00

100,0

40220676 poštnina in kurirske storitve

200,00

200,00

100,0

40240271 stroški prevoza v državi

200,00

200,00

100,0

2.500,00

2.500,00

100,0

150,00

150,00

100,0

2.200,00

2.200,00

100,0

2.200,00

2.200,00

100,0

06029001 Delovanje ožjih delov občin
060202 materialni stroški

40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

40220070 električna energija

40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
40250475 zavarovalne premije za objekte

060217 sejnine članom sveta ks
40290571 sejnine

Stran: 34 od 42

A. Bilanca odhodkov
5003 - KS NEGOVA

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5003

KS NEGOVA

(2)/(1)

18.522,00

18.522,00 100,0
30,00 100,0

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

30,00

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

30,00

30,00

100,0

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
020212 Plačila storitev UJP

30,00

30,00

100,0

30,00

30,00

100,0

30,00

30,00

100,0

40293074 plačila storitev UJP

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040363 dotacije drugim organizacijam
40299976 dotacije drugim organizacijam

600,00

600,00 100,0

600,00

600,00

100,0

600,00
600,00

600,00
600,00

100,0
100,0

600,00

600,00

100,0

Stran: 35 od 42

A. Bilanca odhodkov
5003 - KS NEGOVA

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
060203 Matrialni stroški
40200070 pisarniški material in storitve

5.542,00

(2)/(1)

5.542,00 100,0

5.542,00

5.542,00

100,0

5.542,00
3.542,00

5.542,00
3.542,00

100,0
100,0

500,00

500,00

100,0

40200171 čistilni material in storitve

80,00

80,00

100,0

40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

40,00

40,00

100,0

40200775 računalniške storitve

150,00

150,00

100,0

40200976 izdatki za reprezentanco

400,00

400,00

100,0

40209978 drugi splošni material in storitve

182,00

182,00

100,0

40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja

550,00

550,00

100,0

40220373 voda in komunalne storitve

120,00

120,00

100,0

40220474 odvozi smeti

120,00

120,00

100,0

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

750,00

750,00

100,0

40220676 poštnina in kurirske storitve

250,00

250,00

100,0

40250475 zavarovalne premije za objekte

100,00

100,00

100,0

42020070 nakup pisarniškega pohištva

200,00

200,00

100,0

42020271 nakup računalnikov in prog. opreme

100,00

100,00

100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

060211 sejnine članom sveta ks
40290571 sejnine

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

12.350,00

12.350,00 100,0

12.350,00

12.350,00

100,0

12.350,00

12.350,00

100,0

5.820,00

5.820,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

220,00

220,00

100,0

40220474 odvozi smeti

2.200,00

2.200,00

100,0

40250373 vzdrževanje pokopališč

2.300,00

2.300,00

100,0

100,00

100,00

100,0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
160303 Odvoz smeti
40220070 električna energija
40220373 voda in komunalne storitve

40250474 zavarovalne premije za objekte

Stran: 36 od 42

A. Bilanca odhodkov
5003 - KS NEGOVA

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
160304 Investicijsko vzdževanje pokopališča
42050070 investicijsko vzdrževanje pokopališč

(2)/(1)

6.530,00

6.530,00

100,0

6.530,00

6.530,00

100,0

Stran: 37 od 42

A. Bilanca odhodkov
5004 - KS SPODNJI IVANJCI

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5004

KS SPODNJI IVANJCI

(2)/(1)

11.220,00

11.220,00 100,0
13,00 100,0

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

13,00

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

13,00

13,00

100,0

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
020213 Stroški plačilnega prometa

13,00

13,00

100,0

13,00

13,00

100,0

13,00

13,00

100,0

40293074 plačila storitev UJP

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040364 Dotacije drugim organizacijam
40299976 dotacije drugim organizacijam

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
060204 Materialni stroški

1.400,00

1.400,00 100,0

1.400,00

1.400,00

100,0

1.400,00
1.400,00

1.400,00
1.400,00

100,0
100,0

1.400,00

1.400,00

100,0

9.807,00

9.807,00 100,0

9.807,00

9.807,00

100,0

9.807,00

9.807,00

100,0

8.107,00

8.107,00

100,0

40200070 pisarniški material in storitve

300,00

300,00

100,0

40200171 čistilni material in storitve

100,00

100,00

100,0

40200976 izdatki za reprezentanco

200,00

200,00

100,0

40209978 drugi splošni material in storitve

400,00

400,00

100,0

40220070 električna energija

170,00

170,00

100,0

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

150,00

150,00

100,0

50,00

50,00

100,0

40240271 stroški prevoza v državi

1.600,00

1.600,00

100,0

40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

4.937,00

4.937,00

100,0

200,00

200,00

100,0

40220676 poštnina in kurirske storitve

40250474 zavarovalne premije za objekte

Stran: 38 od 42

A. Bilanca odhodkov
5004 - KS SPODNJI IVANJCI

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
060212 Sejnine članom sveta ks
40290571 sejnine

(2)/(1)

1.700,00

1.700,00

100,0

1.700,00

1.700,00

100,0

Stran: 39 od 42

A. Bilanca odhodkov
5005 - KS SPODNJA ŠČAVNICA

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5005

KS SPODNJA ŠČAVNICA

(2)/(1)

23.179,00

23.179,00 100,0
25,00 100,0

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

25,00

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

25,00

25,00

100,0

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
020214 Stroški plačilnega prometa

25,00

25,00

100,0

25,00

25,00

100,0

25,00

25,00

100,0

40293074 plačila storitev UJP

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040365 Dotacije drugim organizacijam
40299976 dotacije drugim organizacijam

400,00

400,00 100,0

400,00

400,00

100,0

400,00
400,00

400,00
400,00

100,0
100,0

400,00

400,00

100,0

Stran: 40 od 42

A. Bilanca odhodkov
5005 - KS SPODNJA ŠČAVNICA

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

22.754,00 100,0

8.454,00

8.454,00

100,0

8.454,00
6.454,00

8.454,00
6.454,00

100,0
100,0

40200070 pisarniški material in storitve

200,00

200,00

100,0

40200171 čistilni material in storitve

100,00

100,00

100,0

40200976 izdatki za reprezentanco

300,00

300,00

100,0

40209978 drugi splošni material in storitve

324,00

324,00

100,0

40220070 električna energija

1.100,00

1.100,00

100,0

40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja

06029001 Delovanje ožjih delov občin
060205 Materialni stroški

1.300,00

1.300,00

100,0

40220373 voda in komunalne storitve

230,00

230,00

100,0

40220474 odvozi smeti

150,00

150,00

100,0

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

200,00

200,00

100,0

40220676 poštnina in kurirske storitve

150,00

150,00

100,0

40240271 stroški prevoza v državi

100,00

100,00

100,0

1.700,00

1.700,00

100,0

600,00

600,00

100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

14.300,00

14.300,00

100,0

14.300,00

14.300,00

100,0

14.300,00

14.300,00

100,0

14.300,00

14.300,00

100,0

40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
40250474 zavarovalne premije za objekte

060213 Sejnine članom sveta ks
40290571 sejnine

0603

22.754,00

(2)/(1)

Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
060320 Rekonstrikcija sanitarij v domu krajanov Spodnja Ščavnica
42040200

Stran: 41 od 42

C. Račun financiranja
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Proračun 2013
1. obravnava

Proračun 2013
2. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000

(2)/(1)

OBČINSKA UPRAVA

195.664,84

195.664,84 100,0

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

195.664,84

195.664,84 100,0

2201

Servisiranje javnega dolga

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

195.664,84

195.664,84

100,0

195.664,84

195.664,84

100,0

195.664,84

195.664,84

100,0

55010101 Dolgoročni kredit Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d.- za OŠ G.R.

72.727,32

72.727,32

100,0

55010104 Dolgoročni kredit Banka Koper- za vrtec

66.666,72

66.666,72

100,0

55010105 Dolgoročni kredit SKB Banka- za infrastrukturo

56.270,80

56.270,80

100,0

Stran: 42 od 42

OBRAZLOŽITEV
k posebnemu delu predloga Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona
za leto 2013
V času javne obravnave, ki je trajala od 21.11.2012 do 05.12.2012 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 2013 – prva obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami z dvema dopolnitvama:
Ø v postavki 180390 Zavod za kulturo, turizem in promocijo - konto 413300 Tekoči
transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, se zagotovijo
dodatna finančna sredstva za zaposlitev hišnika;
Ø v postavki 180390 Zavod za kulturo, turizem in promocijo - konto 413302 Tekoči
transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve, se zagotovijo dodatna finančna
sredstva za stroške prireditev.«
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 2013 – prva obravnava in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi
prilogami.
Do druge obravnave predloga odloka občinska uprava prouči predloge proračunskih postavk,
ki jih je posredovalo Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. in sicer:
• na proračunski postavki 160213 – geodetske odmere, overitve pogodb, cenitev
nepremičnin, ZK vložki, geomehanske raziskave, konto 402999 – drugi operativni
odhodki se odvzame 20.000,00 eur in se za ta znesek odpre nova proračunska postavka:
Izdelava katastra (vsi komunalni vodi, javne površine, občinska zemljišča,..);
• na proračunski postavki 15029002 – ravnanje z odpadno vodo, konto 402938 – prejemki
zunanjih sodelavcev se odvzame 10.000,00 eur in se v enaki vrednosti odpre nova
proračunska postavka: sofinanciranje malih čistilnih naprav (MČN) na območju občine G.
Radgona;
• na proračunski postavki 180207 - grad Negova, konto 402999 – drugi operativni odhodki
se odvzame 15.100,00 eur in se odpre nova postavka v enaki vrednosti Dokapitalizacija JP
Komunala Radgona d.o.o. (sofinanciranje ob nabavi traktorja s priključki,…);
• na proračunski postavki 180595 – izgradnja slačilnic na TŠC Trate, konto 420402 –
rekonstrukcije in adaptacije se odvzame 50.000,00 eur in prenese na novo postavko
Dokapitalizacija JP Komunala Radgona d.o.o. (sofinanciranje ob nabavi smetarskega
vozila).«
Mnenja in predlogi Odbora za kmetijstvo in turizem :
»Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2013 – prva obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
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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 2013 – prva obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.
Do druge obravnave predloga odloka občinska uprava prouči predloge proračunskih postavk,
ki jih je posredovalo Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. in sicer:
• na proračunski postavki 160213 – geodetske odmere, overitve pogodb, cenitev
nepremičnin, ZK vložki, geomehanske raziskave, konto 402999 – drugi operativni
odhodki se odvzame 20.000,00 eur in se za ta znesek odpre nova proračunska postavka:
Izdelava katastra (vsi komunalni vodi, javne površine, občinska zemljišča,..);
• na proračunski postavki 15029002 – ravnanje z odpadno vodo, konto 402938 – prejemki
zunanjih sodelavcev se odvzame 10.000,00 eur in se v enaki vrednosti odpre nova
proračunska postavka: sofinanciranje malih čistilnih naprav (MČN) na območju občine
Gornja Radgona;
• na proračunski postavki 180207 - grad Negova, konto 402999 – drugi operativni odhodki
se odvzame 15.100,00 eur in se odpre nova postavka v enaki vrednosti Dokapitalizacija JP
Komunala Radgona d.o.o. (sofinanciranje ob nabavi traktorja s priključki,…),
• na proračunski postavki 180595 – izgradnja slačilnic na TŠC Trate, konto 420402 –
rekonstrukcije in adaptacije se odvzame 50.000,00 eur in prenese na novo postavko
Dokapitalizacija JP Komunala Radgona d.o.o. (sofinanciranje ob nabavi smetarskega
vozila).«
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 2013 – prva obravnava in predlaga občinskemu
svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
g. Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je po seznanitvi, da bo glasoval ZA sprejem
proračuna, prebral misel in zgodbo s seje sveta KS v Negovi, s katero je želel seznaniti tudi z
malo drugačnim razmišljanjem drugih o proračunu, in sicer, da je preveč športno naravnan.
Menil je, da bodo sredstva proračuna v naslednjih dveh, treh letih pretežno porabljena za
mesto Gornja Radgona in se bo potrebno bolj zavedati potreb ostalih krajevnih skupnosti,
predvsem po investicijah v komunalno infrastrukturo. Nadalje je spregovoril o višini
prihodkov in predvideni porabi in izrazil zadovoljstvo nad dejstvom, da so na prihodkovni
strani (prvič) tudi povratna sredstva za projekte, kar potrjuje pravilnost prejšnjih odločitev.
Kot dobro je ocenil dejstvo, da je proračun investicijsko naravnan, je pa opozoril na
previdnost in zdrav razum pri odločitvah za prijave na razpise – kljub visokemu delu
sofinanciranj. Kritično je ocenil sestavo Načrta razvojnih programov, katera ni usklajena s
predlogi krajevnih skupnosti. Te so ga namreč obravnavale, nekoč podale več predlogov za
investicije, ki pa skozi sprejemanje proračunov niso ravno upoštevani, zato je predlagal, da se
v bodoče pri statutarnih spremembah to bolj doreče. Ob koncu je prosil vse tiste, katerim se
sedaj namenja manj (društva, sredstva za kmetijstvo) za razumevanje, da zaradi težkih časov
ni toliko sredstev za njih.
g. Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je ob branju proračuna dobil vtis, da se kriza
predloga proračuna za leto 2013 ni dotaknila. Projekte, kot so čistilna naprava, vodovod –
sistem C, širokopasovno omrežje, Špital, OŠ G.Radgona je v preteklosti podprl, projekte,
predvidene v proračunu za leto 2013 pa je ocenil kot preuranjene, saj se bomo zadolževali za
kulturne spomenike, športne objekte, bisere Ščavniške doline in Negovskega jezera in tudi za
športno dvorano. Pri slednji je skeptičen predvsem glede zasebnega partnerstva. Pri tem je
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izrazil upanje, da ta dvorana ne bo postala Stožice. S proračunom za leto 2013 se ne strinja
predvsem zaradi neuvrstitve investicije modernizacije ceste Gornja Radgona – Police Tišič, ki
je bila uvrščena v Načrt razvojnih programov za obdobje 2009-2013, pa se do zdaj še ni
izvedla, kljub njegovim opozarjanjem na potrebnost obnove, vmes pa so se izvedle investicije
v modernizacijo cest, ki sploh niso bile uvrščene v Načrt razvojnih programov. Iz tega razloga
proračuna za leto 2013 ne bo podprl.
ga. Nataša LORBER, članica občinskega sveta, je uvodoma povedala, da bo podprla
proračun za leto 2013 in izrazila zadovoljstvo nad podanimi informacijami o projektih, s
strani direktorice PORE na sejah odborov. Ocenila je proračun kot investicijsko naravnan in
izrazila upanje, da bo ob koncu leta 2013 večina investicij izvedenih. V nadaljevanju je
predlagala popravek besedila na 27. strani oziroma usklajenost vsebine (najprej navedba PGD
Spodnji Ivanjci nato PGD Črešnjevci), prosila za pojasnilo glede planiranih sredstev za javna
dela za Kultprotur, na strani 31 (za kakšno vsebino del bodo namenjena), prosila je za
podrobnejšo obrazložitev postavke številka 180207 – grad Negova (seznanitev z vsemi
stroški, tudi s stroški plač), ob koncu pa izpostavila visoko ovrednoteno postavko številka
130250 – javna razsvetljava, menila, da bo potrebno razmišljati dolgoročno o zmanjševanju
teh stroškov in pri tem navedla še primerjavo med zneskom za javno razsvetljavo in zneskom
namenjeno za delovanje PORE.
g. David ROŠKAR, član občinskega sveta, je seznanil, da bo glasoval PROTI sprejemu
proračuna za leto 2013. Pohvalil je pravočasno pripravo predloga proračunov za obe lete,
nadalje pa izrazil mnenje o finančni nevzdržnosti proračuna, saj je višina planiranih prihodkov
in planiranih odhodkov nesorazmerna in je proračun neuravnotežen. Kritično je ocenil
dejstvo, da se odhodki, napram prihodkom, iz leta v leto povečujejo, prav tako so po
njegovem mnenju nekateri projekti preuranjeni in bi lahko z njimi počakali na primernejše
čase. Dvomi v realizacijo teh projektov, saj bo EU zmanjševala višino sredstev iz kohezijskih
skladov in tudi zaradi zapisane obrazložitve na 10. strani (nedorečenost virov financiranja).
Izpostavil je nizko realizacijo posebnega dela proračuna v zadnjih letih (od 4o – 45%), dejal,
da se povečanje prihodkov ne more pričakovati, zato bi bilo potrebno zmanjšati odhodke, na
primer na kontih št. 04039002 v vrednosti 32.598 eur, ali št. 010132 v vrednosti 43.860 eur,
ali št. 04039002 v vrednosti 10.200 eur, ali št. 040304 v vrednosti 5.000 eur, ali konto št. 0603
v vrednosti 816.250 eur, s čimer sicer ne bi dosegli uravnoteženost proračuna, bi pa lažje
zadihali. Kot zaskrbljujoče je ocenil dejstvo, da je bil Načrt razvojnih programov obravnavan
kot posebna točka in sprejet za obdobje od leta 2009 – 2013, v naslednjih leti pa je bil (NRP)
sestavni del proračunov in veliko takrat sprejetih razvojnih programov je izpadlo. Povedal je
še, da je svet Krajevne skupnosti Črešnjevci, katere član je, obravnaval in soglasno sprejel
Načrt razvojnih programov, ta sklep dostavil občinski upravi, sedaj pa opaža, da je
marsikateri predlagani razvojni program izpadel in ni jim znano zakaj. Ob koncu je navedel
primerjavo z Občino Maribor, katera ima 120-milijonski proračun za leto 2013 in se zadolžuje
samo za 10 mio eurov.
g. Vinko ROUS, član občinskega sveta, je uvodoma izrazil nezadovoljstvo nad napadanjem
občinskih svetnikov vseh snovalcev proračuna, ki skrbijo, da občina funkcionira. Poudaril je,
da je pripravljen proračun optimalen, saj kot tak zagotavlja optimalen razvoj na vseh
področjih, zagotavlja izvajanje vseh dejavnosti in vseh javnih služb. Sredstva države so
manjša in marsikje se je bilo potrebno omejiti, pri tem pa obdržati že dosežen nivo izvajanja
dejavnosti. Pri več pripravah proračunov je sodeloval, vedno so predlogi s strani krajevnih
skupnosti, vedno so usklajevanja in iščejo se rešitve na področju celotne občine in v okviru
danih možnosti. Ni se strinjal z očitki glede premajhnega razporejanja sredstev za krajevne
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skupnosti, povedal, da nobena krajevna skupnost ni protežirana. Ne sprejema očitka, da
Negova ne dobiva proračunskih sredstev, naj si pogledajo sezname investicij po letih in po
krajevnih skupnostih. Izpostavil je katastrofalno stanje Panonske ulice v mestu Gornja
Radgona, kjer živi okrog 1.000 ljudi, težave so tako zaradi hrupa, kot zaradi težavnosti
obnove, ker so ob tej državni cesti pločniki, javna razsvetljava in vsi ostali vodi, kar je tudi
velik strošek občine. Prosil je objektivno obravnavo proračunov, saj z njim zagotavljamo
izvajanje osnovnih nalog lokalne skupnosti, s pridobitvijo dodatnih sredstev iz razpisov pa
dosegamo še razvojno naravnanost proračuna. V kolikor določeni projekti ne bodo uspeli na
razpisih, se bo to ustrezno korigiralo z rebalansi, pri vseh pa je potrebno zadostiti pogoju, da
je projekt uvrščen v proračun, pred nami pa je tudi nova finančna perspektiva in neizkoriščen
denar. Apeliral je članicam in članom občinskega sveta, da k obravnavi pristopajo z
optimizmom, da sprejemajo pozitivne odločitve in proračun v prvi obravnavi sprejmejo.
g. Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta, je povedal, da v večji meri podpira proračun
in ga bo v prvem branju tudi podprl, saj verjame, da bodo njegovi predlogi upoštevani v drugi
obravnavi. Ne odobrava znižanja postavke (za 10%) Protipožarna varnost, saj gasilska društva
delajo pretežno na prostovoljni ravni, vsi niti nimajo zadovoljive opreme, ne avtomobilov.
Enakega mnenja je v zvezi s sofinanciranjem programov kulturnih društev. Prosil je za
pojasnilo in obrazložitev postavke Glasbena šola Gornja Radgona – najem Plesne dvorane in
predlagal, da se v obrazložitvi proračuna zapiše, v kolikor gre za kredit glasbene šole.
g. Zlatko ERLIH, član občinskega sveta, je uvodoma naznanil, da bo glasoval ZA sprejem
proračuna, nadalje pa podrobneje pojasnil zahteve javnega podjetja Komunala Radgona
d.o.o., ki so se oblikovale v času obravnave proračuna na delovnih telesih občinskega sveta.
Opisal je težavnost delovanja podjetja (javna gospodarska družba, profitov ne sme ustvarjati,
ne sme se prijavljati na razpise številnih skladov in agencij, težko sledi tehnološkim zahtevam
in razvoju). Menil je, da delovanje podjetja Komunala Radgona d.o.o. sodi ob bok ostalim
razvojnim programom in da so bili predlogi k proračunu oblikovani dokaj na hitro – so bolj
kot usmeritve. Prosil je za posluh pri sprejemu proračuna za leto 2013 in 2014 v smeri vsaj
delnega sofinanciranja razvoja podjetja.
g. Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je pohvalil proračun za leto 2013 v prvem
branju in podprl smelost in naravnanost predvsem za investicije. Podprl je prijavo obnove šole
na razpis in spomnil, da je letos 40 let od pričetka gradne šole na Prežihovi 1, ko so zaradi
pomanjkanja sredstev oziroma varčevanja skrajšali telovadnico, ki je še danes takšna. Povedal
je, da so prihranki in pozitivni učinki lanske obnove OŠ Gornja Radgona že vidni, pridobili so
tudi naziv Eko šole. Pozval je članice in člane občinskega sveta, da proračun podprejo.
g. Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je menil, da bi bilo potrebno izvajati obnovo
šole po fazah, navedel primerjavo z njegovo telovadnico, ki je stara že 50 let, predlagal, da se
projekt gradnje telovadnice predstavi, da se ne bo ponovil projekt gradnje vrtca, ko se je
vedno strošek investicije zviševal, kritiziral je nogometaše, opozoril na velike stroške
vzdrževanja športnih objektov in izrazil nestrinjanje nasploh, da se projekti pripravljajo na
takšen način. Govoril je o politiki, kot umazani igri, o tem, da ne podpira nobene nove
zaposlitve, ki ni ekonomsko upravičena, predvsem pa se ne strinja z zmanjšanjem sredstev za
gasilce (za 10%), s tem, da bi si gasilci izobraževanje plačevali sami. Predlagal je
predlagatelju proračuna, da si prebere predloge krajevnih skupnosti, ocenil višino stroškov za
mestni park kot previsoko, zaprosil za predstavitev projekta izgradnje športne dvorane in
analizo stroškov odvoza odpadkov med koncesionarjem - podjetjem Saubermacher in
Komunalo Radgona d.o.o. (predvidena nabava avta za odvoz smeti).
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g. Branko KOCBEK, član občinskega sveta, je zaprosil za obrazložitev vseh stroškov
namenjenih v proračunu za leto 2013 in 2014 za gradnjo kanalizacije Gornja Radgona, ker je
znesek zelo visok. Povedal je, da bo proračun za leto 2013 podprl in izrazil upanje, da bo
izplen čimvečji.
g. Milan NEKREP, član občinskega sveta, je izrazil zadovoljstvo nad višino sredstev
namenjenih za investicije, opisal in pohvalil je delo društev, ki se ukvarjajo z amatersko
kulturo, ocenil višino postavke za njihovo delovanje kot prenizko, navedel tudi težave godbe
na pihala s pomanjkanjem sredstev za kurjavo in predlagal, da se nameni 10.000 eur
(namensko) za ponovno oživitev letnih kulturnih prireditev v občini Gornja Radgona i n 3.000
eur (namensko) za nabavo kurjave za godbo in to izven sredstev namenjenih za delovanje
kulturnih društev.
g. Brane KLUN, član občinskega sveta, je pohvalil vlaganje v športni center, otroci in
občani se veliko zadržujejo na tem centru in toliko ne sedijo za računalniki. Opozoril je na
izredno slabo stanje slačilnic, ki so nujno potrebne obnove in dokaj nevarne za uporabo.
Uporablja jih namreč 120 nogometašev (ekipe otrok in članska ekipa), skoraj vsakodnevno.
Spregovoril je še o zgodovini gradenj športnih dvoran na območju bivše občine in izpostavil
težave staršev otrok, ki trenirajo v rokometnem klubu ARCONT, katero deluje že več kot 50
let, treninge pa izvajajo v ostalih krajih (Radenci, Apače, Sv. Jurij). Gradnjo nove športne
dvorane je podprl, povedal je, da se bo v njej lahko odvijali več športnih aktivnosti in
poudaril, da Občina Gornja Radgona nujno potrebuje športno dvorano.
Člani sveta krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci so župana Občine Gornja Radgona, z
dopisom št. 32/2012 z dne 21.11.2012 seznanili s sklepoma, sprejetima na 11. redni seji, ki je
bila v sredo 14.novembra 2012 in sicer:
- sklep št. 26/2012- »člani sveta krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci so se seznanili
z Odlokom o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 in2014, katerega
sestavni del je tudi Načrt razvojnih programov Občine Gornja Radgona za obdobje
2013-2016 in 2014-2017. Ugotavljajo, da se je iz Načrta razvojnih programov, kakor
tudi iz proračuna za leti 2013 in 2014 črtalo kar nekaj cest, ki so v Načrtu razvojnega
programa do l.2015 bile še vključene ob obravnavi rebalansa proračuna Občine Gornja
Radgona za leto 2012. Člani sveta zahtevajo, da se v drugem branju Odloka o
proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 in 2014 vključijo ceste, ki so bile
planirane v NRP do leta 2015. Prav tako želijo, da se dosledno upoštevajo predlogi
investicij, ki jih posredujejo vse krajevne skupnosti v Občini Gornja Radgona.«
- Sklep št. 27/2012- »Člani sveta krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci zahtevajo, da
se v Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 in 2014 vključijo tudi
izgradnje avtobusnih postajališč na območju vasi Zbigovci, Police, Orehovci in
Ptujska cesta. Prav tako se naj v občinskem proračunu rezervirajo finančna sredstva za
ureditev takšnih postajališč na območju celotne občine, saj se ugotavlja, da je za
varnost in zatočišče otrok pred vremenskimi neprilikami, ob čakanju na avtobus,
premalo poskrbljeno.«
Člani sveta krajevne skupnosti Negova so župana Občine Gornja Radgona, z dopisom št.
106/2012 z dne 20.11.2012 seznanili s sklepom, sprejetim na 11. redni seji, ki je bila
20.11.212 in sicer :
- sklep št. 27/2012- »člani sveta krajevne skupnosti Negova so se seznanili z vsebino
Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leti 2013 in 2014, katerega sestavni
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del je tudi Načrt razvojnih programov za obdobje 2013-2016 in 2014-2017. Člani
sveta ugotavljajo, da se je iz Načrta razvojnih programov 2013-2017, za območje KS
Negova, črtalo kar nekaj odsekov cest (bile so vključene pri rebalansu proračuna
2012- NRP do leta 2016- september 2012), s čimer se nikakor ne strinjajo in
zahtevajo, da se v drugem branju proračuna za leto 2013 in 2014 vključijo nazaj.
Člani sveta KS zahtevajo, da se nemudoma pristopi k pripravi novega Statuta Občine
Gornja Radgona, kjer se naj upoštevajo že posredovani predlogi krajevnih skupnosti.
Nadalje predlagajo, da naj občinska uprava pri pripravi vsakoletnih proračunov Občine
Gornja Radgona določi višino finančnih sredstev namenjenih za modernizacijo
občinskih cest. Krajevne skupnosti na območju občine pa naj bodo tiste, ki bodo
odločale o tem, katera cesta na posameznem območju krajevnih skupnosti se bo
realizirala oz. je v prioriteti.«
Člani sveta krajevne skupnosti Gornja Radgona so župana Občine Gornja Radgona pisno
seznanili s sklepi, sprejetimi na 11. redni seji sveta KS, dne 03.12.2012 in sicer :
- sklep št. 7/2012- »krajevna skupnost Gornja Radgona predlaga Občinski upravi
Gornja Radgona, da v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 zagotovi
finančna sredstva za preplastitev vozišča v naselju Mele.«
- sklep št. 13/2012- »krajevna skupnost Gornja Radgona predlaga Občinski upravi
Občine Gornja Radgona, da v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013
zagotovi finančna sredstva za izdelavo projektov za nadstrešek Mrliške vežice v
Gornji Radgoni ter v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 zagotovi
finančna sredstva v višini 40.000,00 eur za izgradnjo nadstreška Mrliške vežice v
Gornji Radgoni.«
- Sklep št. 8/2012- »krajevna skupnost Gornja Radgona predlaga Občinski upravi
Občine Gornja Radgona, da v proračunu za leto 2014 zagotovi finančna sredstva za
asfaltiranje krajših odsekov cest v naselju Hercegovščak, kjer povzroča škodo voda ob
ujmah.«
Člani sveta krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci so župana Občine Gornja Radgona z
dopisom št. 13/11-2012-KS 12/3-2012 z dne 13.11.2012 seznanili s sklepom št. 12/3-2012,
sprejetim na 12. seji sveta, dne 13.11.2012 : »Člani sveta krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci
se nikakor ne strinjajo z zamiki modernizacij cest na območju KS Spodnji Ivanjci v kasnejša
obdobja. Prav tako želijo, da se v NRP za obdobje 2013-2016 natančno navedejo ceste, ki se
bodo v posameznih letih realizirale, torej se morajo poleg zneskov za investicije v javno
infrastrukturo- modernizacija cest, ki so v NRP-ju planirane za leto 2015, v višini 317.000,00
eur, za leto 2016, v višini 370.000,00 eur in po letu 2016 v višini 600.000,00 eur.
Člani Sveta KS Spodnji Ivanjci zahtevajo, da se vse ceste, ki so bile vključene v NRP do leta
2016 vključijo v proračunu Občine Gornja Radgona za leta, kot so bile predvidene, in sicer :
- modernizacija JP 606151, Sp.Ivanjci-Bračko
NRP in proračun 2013
- modernizacija JP 606601, Stavešinski Vrh-Šiman
leto 2014
- modernizacija JP 606931, Spodnji Ivanjci-Vogrin
leto 2014
- modernizacija JP 606181, Očeslavci-Križan
leto 2015
- modernizacija JP 606191, Očeslavci-Klemenčič
leto 2015
- modernizacija JP 605622, Stavešinci (Zorgar)
po letu 2015«
Društvo upokojencev Gornja Radgona je na župana Občine Gornja Radgona v zvezi
proračuna 2013 naslovilo dopis št. 89/II z dne 30.11.2012, v katerem predlagajo, da se v
okviru skupine PODPORA POSEBNIM SKUPINAM, vključi tudi sofinanciranje društva in
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sicer za pokrivanje fiksnih stroškov, kot so najemnina, stroški ogrevanja, odvoz odpadkov,
voda, elektrika, internet.
Gasilska zveza Gornja Radgona je županu Občine Gornja Radgona z dopisom št. GZ195/2012-2 z dne 28.11.2012 predlagala, da se sredstva za izvajanje programa gasilske javne
službe v letu 2013 zagotovijo v enaki višini kot v letu 2012. Zmanjšanje sredstev pri redni
dejavnosti bi namreč privedlo do stanja, ko gasilske enote ne bodo več izpolnjevale vseh
predpisanih pogojev za posredovanje ob požarih ter naravnih in drugih nesrečah.
V zvezi z investicijami predlagajo, da se naj na področju požarnega varstva vključijo v
razvojni program Občine Gornja Radgona programi investicij, ki so bili sprejeti na razširjenih
sejah obeh gasilskih poveljstev in sicer za leto 2013 :
- Gasilski dom in dom občanov Sp.Ščavnica- zamenjava oken in vrat, obnova fasade16.760,00 eur;
- Gasilski dom Orehovci- obnova fasade, zamenjava garažnih vrat- 18.000,00 eur;
- sofinanciranje nabave gasilskega vozila za prevoz moštva- 28.000,00 eur.
Stranka ZARES- socialno liberalni z dopisom z dne 04.12.2012 dajejo na predlog Odloka o
proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 in 2014, naslednje predloge :
1. 402902 Plačila po podjemnih pogodbah- predlagajo znižanje vrednosti za 10%
2. 010134 Sporočila za javnost, objava informacij v medijih- predlagajo znižanje
vrednosti za 10%
3. 040321 Pokroviteljstva občine- predlagajo znižanje vrednosti za 10%
4. 060313 Nakup zemljišča v Negovi- predlagajo nakup zemljišča v Negovi za dostopno
vozno pot do OŠ Negova, saj šola trenutno javne dostopne poti nima
5. 060318 Nakup zemljišč pri ARCONT-u za dostop do ČN- predlagajo črtanje
omenjene postavke, saj je dostop do lokacije ČN že urejen
6. 070305 Požarna varnost- predlagajo, da vrednost omenjene postavke ostane enaka kot
v letu 2012
7. 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva- predlagajo, da vrednost področja
porabe in postavk znotraj tega v ostane enaka kot v letu 2012
8. 13029002 Investicijsko vzdrževanje in izgradnja občinskih cest- predlagajo, da se
znesek poveča glede na potrebe in prioritete izgradnje in vzdrževanja občinskih cest,
usklajen s predlogi vseh Krajevnih skupnosti
9. 140314 Sofinanciranje programov v turizmu- predlagajo, da vrednost ostane enaka kot
v letu 2012
10. 140316- sofinanciranje programov turističnih društev- predlagajo, da ostane vrednost
enaka kot v letu 2012
11. 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev- predlagajo, da se v smislu predlagane vrednosti
zaposli strokovnjaka za namen čistilne naprave, kar prinaša novo zaposlitev
12. 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc- predlagajo znižanje
postavke na raven kot v letu 2012, saj se investicije niso povečale
13. 402999 Drugi operativni odhodki- predlagajo, da vrednost konta ostane enaka kot v
letu 2012
14. 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva- cepljenje proti raku na
materničnem vratu- predlagajo, da vrednost ostane enaka kot v letu 2012
15. 180562 Sofinanciranje programov športnih društev- predlagajo, da vrednost postavke
ostane enaka kot v letu 2012
16. 180592 vzdrževanje telovadnice Partizan- predlagajo, da vrednost postavke ostane
enaka kot v letu 2012, saj še potekajo programi v omenjeni telovadnici
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17. 190304 Glasbena šola Gornja Radgona-najem plesne dvorane- predlagajo, da se
omenjena postavka črta oz. spremeni v Odplačilo kredita Glasbeni šoli Gornja
Radgona
18. 190651 Subvencioniranje šole v naravi in nakupa potrebščin- predlagajo, da vrednost
postavke ostane enaka kot v letu 2012,
19. 190660 Občinske kadrovske štipendije in druge štipendije- predlagajo, da vrednost
postavke ostane enaka kot v letu 2012
20. 190661 Ustanova dr-Antona Trstenjaka- predlagajo, da vrednost postavke ostane
enaka kot v letu 2012
21. 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin- predlagajo, da vrednost področja
porabe ostane enaka kot v letu 2012
22. predlagajo, da se v Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 in 2014
vključi dodatna postavka »nagrajevanje študentov«
V primerjavi s prvo obravnavo predloga proračuna za leto 2013 so se zgodile naslednje
spremembe :
1000- OBČINSKI SVET
PP010102- Stroški odborov in komisij- sejnine
Predlagamo izenačitev zneska na kontu 402905- sejnine udeležencem odborov z zneskom
v letu 2012 in v primerjavi s prvo obravnavo proračuna, predlagamo znižanje sredstev za
49,21 eur.
3000- NADZORNI ODBOR
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 2013, povečanje postavke za 2.800,00
eur in sicer na vrednost 9.700,00 eur.
4000- OBČINSKA UPRAVA
04- SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
PP040308- Plačilo provizije po sodbi št. Pg 35/2012-23 z dne 26.06.2012
Ker je bila v času javne razprave izdana sodba sodišča in na podlagi te obveznost
poravnana, predlagamo, da se postavka zniža v celoti in sicer za 20.000,00 eur

07- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
PP070305- Požarna varnost
Na podlagi dogovora s predsednikom Gasilske zveze Gornja Radgona, predlagamo glede
na prvo obravnavo povečanje sredstev za redno delovanje prostovoljnih gasilskih društev
in gasilske zveze in sicer za 8.135,00 eur. Sredstva na postavki se tako glede na leto 2012
zmanjšajo za 5%.

10- TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
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100304- Javna dela- zavodi in društva
Glede na veliko brezposelnost v Pomurju in glede na zelo slabe možnosti novih
zaposlitev, predlagamo, da podpremo predlagane programe javnih del v celoti. Zaradi tega
predlagamo v skladu s potrebami raznih institucij, glede na prvo obravnavo povečanje
postavke za 32.294,54 eur.

11- KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
110216- Skupni programi kmetijstva razpis
V primerjavi s prvo obravnavo proračuna predlagamo povečanje postavke za 2.000,00 eur
in sicer na vrednost iz leta 2012, 20.000,00 eur.

13- PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
PP130266- Modernizacija ceste JP704721 Trotkova-Negovski Vrh-Štrajngrova
Ker se dinamika del v večji meri premika v leto 2013, je potrebno v letu 2013 zagotoviti
dodatna sredstva na postavki. V primerjavi s prvo obravnavo proračuna predlagamo
povečanje sredstev za 30.000,00 eur.

14- GOSPODARSTVO
PP140314- Sofinanciranje programov v turizmu
V primerjavi s prvo obravnavo proračuna predlagamo povečanje postavke za 600,00 eur
in sicer na vrednost iz leta 2012, 6.000,00 eur.
PP140323- Izgradnja Murske kolesarske poti
Zaradi pravilnega končnega evidentiranja vrednosti investicije, je potrebno v načrtu
razvojnih programov zagotavljati celotno vrednost, ne glede na vire financiranja.
Zaradi navedenega predlagamo v primerjavi s prvo obravnavo proračuna, povečanje
vrednosti za 9.054,54 eur.
Istočasno evidentiramo na prihodkovni strani enak znesek na kontu 74120012 in s tem
zagotavljamo enak rezultat kot v prvem branju proračuna in sicer lasten del sredstev v
vrednosti 1.596,07 eur.

15- VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
PP150203- Čistilna naprava
V primerjavi s prvo obravnavo proračuna predlagamo zmanjšanje prejemkov zunanjega
sodelavca za 10.000,00 eur.

16- PROSTORSKO
DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

STANOVANJSKO

KOMUNALNA

PP160208- Prostorsko načrtovanje- projektna in prostorska dokumentacija
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V primerjavi s prvo obravnavo proračuna predlagamo zmanjšanje pavšalnega zneska za
spremembe in dopolnitve ostalih prostorskih aktov, ki so podlaga za pridobitev gradbenih
dovoljenj v vrednosti 20.000,00 eur.
PP160399-3- Izdelava katastra
Proračunska postavka se z vrednostjo 20.000,00 eur dodaja na novo in sicer zaradi tega,
ker se je v letu 2011 zaposlil referent za vodenje katastra, ki sodi med obvezna opravila
občin po vsej državi.
PP160399-4- Sofinanciranje malih čistilnih naprav
Proračunska postavka se z vrednostjo 10.000,00 eur dodaja na novo in sicer zaradi
projekta sistematičnega uvajanja malih komunalnih čistilnih naprav, ki so ga zasnovali v
podjetju Komunala Radgona zaradi dejstva, ker bodo morali subjekti, ki ne bodo
priklopljeni na centralno čistilno napravo do leta 2017, vgraditi lastne ali male skupinske
čistilne naprave, s čimer se bo odpravil sedanji sistem greznic.
PP160399-5- Dokapitalizacija JP Komunala Radgona d.o.o.
Proračunska postavka se z vrednostjo 15.100,00 eur dodaja na novo in pomeni
sofinanciranje nabave traktorja s priključki.

18- KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
PP180304- obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona
V primerjavi s prvo obravnavo proračuna dodajamo na obravnavano postavko znesek v
vrednosti 45.352,80 eur in sicer zaradi zamude podjetja Lesnina, d.o.o. z dobavo notranje
opreme knjižnice.
PP180306- Obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona- vračilo sredstev občinam
V primerjavi s prvo obravnavo proračuna dodajamo na obravnavano postavko znesek v
vrednosti 1.942,54 eur. Gre za pogodbeno kazen, zaračunano podjetju Lesnina, d.o.o.
zaradi že prej omenjene zamude z dobavo notranje opreme knjižnice. Znesek v vrednosti
3.401,40 eur bo preodkazan ostalim občinam soustanoviteljicam in sicer v skladu z
njihovimi deleži.
PP180305- LU- knjižnica G.Radgona- sredstva za plače in druge izdatke
V primerjavi s prvo obravnavo proračuna, predlagamo na podlagi novo predloženega
finančnega načrta Ljudske univerze povečanje postavke za 1.604,50 eur.
PP180390- Zavod za kulturo, turizem in promocijo
V primerjavi s prvo obravnavo proračuna, predlagamo povečanje sredstev na postavki za
6.611,00 eur in sicer za novo zaposlitev hišnika.
PP180562- sofinanciranje programov športnih društev
V primerjavi s prvo obravnavo proračuna predlagamo povečanje sredstev za redno
delovanje športnih društev in sicer za 5.689,00 eur. Sredstva na postavki se tako glede na
leto 2012 zmanjšajo za 5%.
PP180597- Izgradnja večnamenske športne dvorane
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V primerjavi s prvo obravnavo proračuna, zmanjšujemo sredstva na podlagi novega
vrednotenja projekta za 75.000,00 eur.
19- IZOBRAŽEVANJE
PP190203- Dejavnost javnih vrtcev- ostali vrtci
V skladu z zmanjšanjem števila otrok občanov Občine Gornja Radgona, ki obiskujejo
ostale vrtce, zmanjšujemo vrednost postavke za 7.747,00 eur.
PP190208- Vrtec Manka Golarja- investicijsko vzdrževanje
Pri ponovnem pregledu predloga proračuna za leto 2013 smo ugotovili, da je vrednost
investicijskega vzdrževanja za vrtec Manka Golarja (12.500,00eur) v proračun vključena
dvakrat. Zaradi predlagamo zmanjšanje obravnavane postavke v celoti.
PP190650- Regresiranje prevozov učencev
V primerjavi s prvo obravnavo proračuna, predlagamo povečanje sredstev za 6.142,50 eur.
Sredstva je potrebno povečati zaradi uvedbe dodatnih prevozov, potrebnih zaradi
spremembe ure začetka pouka.
PP190651- Subvencioniranje šole v naravi in nakupa potrebščin
V primerjavi s prvo obravnavo proračuna predlagamo povečanje postavke za 1.100,00 eur
in sicer na vrednost iz leta 2012, 3.600,00 eur.
PP190652- Jelkovanje otrok
V primerjavi s prvo obravnavo proračuna predlagamo povečanje postavke za 100,00 eur
in sicer na vrednost iz leta 2012, 12.100,00 eur.

20- SOCIALNO VARSTVO
PP200423- Sofinanciranje programov RKS OO G.Radgona
V primerjavi s prvo obravnavo proračuna predlagamo povečanje postavke za 2.787,85 eur
na vrednost 25.487,85 eur in sicer zaradi izplačila odpravnine ob odhodu delavke v pokoj.
PP200427- sofinanciranje ostalih humanitarnih društev
V primerjavi s prvo obravnavo proračuna predlagamo povečanje postavke za 1.500,00 eur
in sicer na vrednost iz leta 2012, 15.000,00 eur.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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I. ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE GORNJA RADGONA
ZA LETO 2013
( P R E D L O G, D R U G A O B R AV N AVA )
UVOD
Zakon o javnih financah določa način in pogoje oblikovanja in osnovna pravila za pripravo
proračuna. Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki
ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in
sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati
dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in
nedavčnih prihodkov).
Na podlagi prioritet občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah
občine, ki se kasneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in
predstavlja za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica
neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni
proračunski postavki- kontu).
PRAVNE PODLAGE
Pri pripravi predloga proračuna za leto 2013 so upoštevani naslednji predpisi :
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo),
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga
državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
44/07),
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00,
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št.
57/05, 88/05- popr., 138/06 in 108/08) in
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov. (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00)
Pri pripravi proračuna je upoštevan tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni
list RS, št. 23/99) in sicer :
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 in 58/10).
V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov so upoštevani naslednji
predpisi :
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)
Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, so
upoštevani Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- uradno prečiščeno besedilo,
pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem
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občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10).
IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA
Osnova za pripravo predloga proračuna za leti 2013 in 2014 je Jesenska napoved gospodarskih
gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj in podatki prikazani v
tabeli »Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije, posredovani elektronsko tudi vsem
neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom- javnim zavodom, katerih ustanovitelj je
Občina Gornja Radgona.
KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA
Občinski proračun za leto 2013 temelji na globalnih kvantitativnih izhodiščih za pripravo
predloga proračuna in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov, opredeljenih z usmeritvami
Vlade RS za leto 2012 in sicer :
o letna stopnja inflacije,
o povprečna letna rast cen,
o prispevki na plače,
o regres za letni dopust,
o jubilejne nagrade,
o sredstva za odpravnine,
o solidarnostne pomoči,
o kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

ZAKLJUČEK :
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predloženi predlog Odloka o
proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 v drugi obravnavi obravnava in sprejme.
Gornja Radgona, december 2012

PRIPRAVILA:
Občinska uprava

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

Stran 2 od 94

II. SPLOŠNI DEL
Splošni del proračuna vključuje :
- bilanco prihodkov in odhodkov,
- račun finančnih terjatev in naložb in
- račun financiranja
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in
nedavčne prihodke), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn
javnega financiranja. Na strani odhodkov pa se izkazujejo odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče
transfere, investicijske odhodke ter investicijske transfere.
Račun finančnih terjatev in naložb zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za državo oz.
občino nimajo značaja odhodkov (to je nepovratnih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj danih posojil,
finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v javna in zasebna podjetja, banke oziroma druge
finančne institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev
ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh
sredstev. Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja
prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih
sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.
V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem
dolga občine, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov
ter računa finančnih terjatev in naložb. Zadolževanje je razčlenjeno na najemanje domačih in tujih
kreditov ter na sredstva, pridobljena z izdajo državnih vrednostnih papirjev na domačem in tujem trgu.
Odplačila dolga pa so razčlenjena na odplačila domačih in tujih kreditov ter odplačila glavnice zapadlih
državnih vrednostnih papirjev. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja
denarnih sredstev na računih med proračunskim letom.
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A - B i l a nc a pr i ho d ko v i n o d ho d k o v
7 - PRIHODKI

-6.463.155 €
10. 641. 550 €

Na podlagi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske
prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije.
Skladno z Zakonom o financiranju občin, se za ugotovitev primernega obsega sredstev za financiranje
nalog občin upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih
pristojnosti, določenih z zakoni za posamezna področja, zlasti pa stroški :
1. javnih služb in za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva,
primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa in kulture ter plačil za zdravstveno
zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
2. lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti
prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obsegu,
ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;
4. plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega
proračuna;
5. delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter
nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.
Vlada z uredbo podrobneje določi naloge iz prejšnjega odstavka, katerih stroški se upoštevajo pri
ugotovitvi primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin, ter metodologijo za izračun
povprečnine.

70 - DAVČNI PRIHODKI

5.805.833 €

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih
davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi
zakoni.

700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

4.900.878 €

Prihodek skupine davkov na dohodek in dobiček, kamor uvrščena dohodnina- občinski vir oziroma
odstopljena dohodnina občini, ki se nakazuje iz državnega proračuna tedensko, je najpomembnejši
prihodek Občine Gornja Radgona.
V letu 2013 je prihodek občine Gornja Radgona iz dohodnine planiran v višini 4.900.878 eur in je za
117.541 eur manjši od dohodnine, prvotno dodeljene za proračun 2012. Plan temelji na izračunu primerne
porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2013, posredovan s strani Ministrstva za finance.

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE

646.855 €

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in
nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob
prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja,
daril in drugih transakcij.
V obravnavani skupini so planirani prihodki iz naslova davkov na nepremičnine, kjer največji delež
predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča tako pravnih, kot tudi fizičnih oseb in je drugi
največji prihodek Občine Gornja Radgona, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin
in na finančno premoženje. Vrednosti so planirane na podlagi dinamike vplačila davkov na premoženje v
prejšnjih letih.
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704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

258.100 €

V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo davki na posebne storitve (posebni davki od iger na srečo) ter
drugi davki na uporabo blaga in storitev (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda, turistična taksa, občinske takse, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in okoljska
dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov).
Vrednosti so planirane na podlagi dinamike vplačil v prejšnjih letih.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

824.997 €

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v
skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke
od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga
in storitev na trgu, prihodke od obresti vezave proračunskega denarja.

710 – UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

542.910 €

Sem uvrščamo prihodke od obresti ter prihodke od premoženja.
Prihodki od obresti občine Gornja Radgona predstavljajo prihodke od sredstev na vpogled ter prihodke
krajevnih skupnosti iz naslova obresti zaradi pozitivnega stanja na računih.
Prihodki od premoženja Občine Gornja Radgona so :
- prihodki od najemnin za poslovne prostore v vrednosti 12.500,00 eur,
- prihodki krajevnih skupnosti- najemnine poslovnih prostorov in mrliških vežic v vrednosti 7.980,00 eur,
- prihodki od najemnin za stanovanja v vrednosti 210.000,00 eur,
- prihodki od najemnin kioski v vrednosti 13.000,00 eur,
- prihodki od najemnin upravne zgradbe v vrednosti 8.000,00 eur,
- prihodki iz naslova podeljenih koncesij v vrednosti 47.000,00 eur,
- prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico v vrednosti 10.700,00 eur,
- prihodki od uporabe telovadnice v vrednosti 5.400,00 eur,
- prihodki od najemnin CERO Puconci v vrednosti 100.000,00 eur,
- prihodki od najemnin JP Komunala Radgona v vrednosti 120.000,00 eur,
- prihodki od najemnin Mariborski vodovod v vrednosti 7.500,00 eur.

711- TAKSE IN PRISTOJBINE

1.500€

712 – GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

30.700 €

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih
zakonih (26.200,00 EUR) ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora (4.500,00 eur).

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

81.600 €

Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se
financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«.
Občina Gornja Radgona evidentira v to skupino prihodkov :
- prihodke krajevnih skupnosti iz naslova najema in vzdrževanja pokopališč,
- druge prihodke od prodaje, kjer se evidentira prezaračunavanje stroškov Upravni enoti Gornja Radgona
in javnemu podjetju Komunala Radgona, d.o.o. in sicer stroškov električne energije, vodarine, čiščenja
poslovnih prostorov, odvoza smeti in stroškov čistil.

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

168.287 €

Med druge nedavčne prihodke sodijo :
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- drugi nedavčni prihodki, kjer se evidentirajo Saubermacher nakazila namenskih sredstev,
- prihodki od komunalnih prispevkov, ki se plačujejo s strani pravnih ali fizičnih oseb na podlagi izdanih
odločb,
- prispevki in doplačila občanov, ki pomenijo prihodek iz naslova sofinanciranja družinskih pomočnikov
s strani občanov po odločbi Centra za socialno delo;
- prispevki in doplačila občanov, ki pomenijo sofinanciranje občanov za izgradnjo cest,
- drugi izredni nedavčni prihodki, ki pomenijo vračila škod s strani Zavarovalnice Triglav (30.000,00 eur)
ter druge izredne nedavčne prihodke (20.000,00 eur).

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

196.088 €

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje fizičnega premoženja, to je prodaja zgradb, opreme,
drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih
rezerv.

720 - PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

87.779 €

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev pomenijo prihodke od prodaje zgradb in prostorov , planirani pa so
na podlagi Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju Občine Gornja Radgona za
leto 2013, ki je priloga predloga proračuna za leto 2013.

722 – PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
108.308 €

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev pomenijo prihodke od prodaje stavbnih
zemljišč, planirani pa so na podlagi Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju
Občine Gornja Radgona za leto 2013, ki je priloga predloga proračuna za leto 2013.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

3.814.633 €

Med transferne prihodke spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme od
drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega
od skladov socialnega zavarovanja.
Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih
blagajn javnega financiranja.

740 - TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

844.031 €

Transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo :
I. PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
- prejeta sredstva državnega proračuna za investicije, kamor spada požarna taksa v vrednosti 13.000,00
eur,
- financiranje po 21. členu Zakona o financiranju občin v vrednosti 278.301,00 eur,
- sofinanciranje Fundacija za šport v vrednosti 18.750,00 eur- predvideno sofinanciranje celovite obnove
štirih nogometnih igrišč na TŠC Trate oz. celovita obnova trim steze na TŠC Trate v Gornji Radgoni- če
sofinanciranje ne bo odobreno, se projekti ne bodo izvajali.
- sofinanciranje projekta SKUPAJ v vrednosti 6.186,72 eur,
- sofinanciranje nizkoenergijskega vrtca Gornja Radgona-Črešnjevci v vrednosti 399.813,00 eur,
- sofinanciranje medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Gornja Radgona in Apače v vrednosti
30.000,00 eur,
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-

sofinanciranje rekonstrukcije ogrevanja s strani Upravne enote Gornja Radgona v vrednosti 7.225,25
eur,
sofinanciranje projekta »JEM LOKALNO« v vrednosti 28.183,17 eur

II. PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV
-

prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo v vrednosti 16.158,04 eur, kamor je zajeto
sofinanciranje medobčinskega inšpektorata s strani Občine Apače in Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

-

prejeta sredstva ob Občine Lenart za SV Slovenijo in sicer vračilo sofinanciranja v vrednosti
31.414,24 eur.

III. PREJETA SREDSTVA IZ SKLADOV SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
Med prejetimi sredstvi iz skladov socialnega zavarovanja planiramo refundacijo javnih del s strani
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v vrednosti 5.000,00 eur in refundacijo družinskega
pomočnika s strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v vrednosti 10.000,00 eur.
-

741 - PREJETA SRED.IZ DRŽAVNEGA PROR. IZ SREDSTEV PROR.EU

2.970.601 €

Iz naslova prejetih sredstev državnega proračuna pričakujemo priliv sredstev za :
- sofinanciranje projekta »CITY COOPERATION« v vrednosti 23.750,00 eur,
- sofinanciranje projekta »3PARKI« v vrednosti 70.000,00 eur,
- morebitno sofinanciranje projekta »REKONSTRUKCIJA PODSTREŠJA IN OSTREŠJA GD
ZBIGOVCI« v vrednosti 96.653,10 eur,
- sofinanciranje projekta SKUPAJ v vrednosti 52.587,11 eur
- sofinanciranje projekta »ZAKLJUČNA FAZA OBNOVE KULTURNEGA SPOMENIKA ŠPITAL
GORNJA RADGONA« v vrednosti 406.262,45 eur,
- sofinanciranje projekta »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v
KS Negova, KS Spodnji Ivanjci in KS Spodnja ščavnica« v vrednosti 1.382.355,00 eur,
- sofinanciranje revitalizacije naravnega in turističnega bisera -Ščavniške doline- Negovsko jezero v
vrednosti 19.095,53 eur,
- izgradnja Murske kolesarske poti- ker je potrebno v načrtu razvojnih programov zagotavljati
celotno vrednost našega deleža projekta, ne glede na vire financiranja, se na prihodkovno stran
dodaja enak znesek, kot je planiran na odhodkovni strani z virov financiranja sredstva EU v
vrednosti 9.054.54 eur,
- sofinanciranje investicije oz. energetske sanacije Osnovne šole Gornja Radgona v vrednosti
910.843,78 eur.

4 - ODHODKI

17. 104. 705 €

Skladno z ekonomsko klasifikacijo, so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter
na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov
in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava.
Obrazložitev posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je na agregatni ravni,
podrobnejša obrazložitev je razvidna iz obrazložitve finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.
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40 - TEKOČI ODHODKI

2.782.947 €

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov
zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih
stroškov ter ostalih izdatkov za blago in opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne
opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki, in sicer glede na njihovo
vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi
plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve.

400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

606.027 €

Plače in drugi izdatki zaposlenim zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (sredstva za
plače in dodatke, povračila in nadomestila, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim).
V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so zaposleni upravičeni.
Glede na proračun 2012 se planirani stroški v letu 2013 povečujejo in sicer zaradi tega, ker se masa plač
občinske uprave poveča za izplačilo plač dveh zaposlenih- zaposlenega, ki je bil celotno leto 2012 na
bolniškem dopustu in njegova plača ni bremenila proračuna Občine ter dodatno zaposlenega na
medobčinskem inšpektoratu.

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

97.044 €

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so prispevki na bruto plače, ki jih delodajalci plačujejo za
posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.
Glede na proračun 2012 se povečujejo tudi prispevki delodajalca za socialno varnost in sicer iz razlogov,
opisanih pod skupino konta 400- plače in drugi izdatki zaposlenim.

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

1.948.883 €

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za
opravljene storitve, ki jih občina in neposredni uporabniki pridobivajo na trgu. Sem sodijo vsi nakupi
materiala, goriva in energije, izdatki za tekočo vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki
za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali
fizične osebe. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na
računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo.
V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih
komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev.

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

50.993 €

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga so plačila obresti od najetih kreditov, planirana na
podlagi obstoječih amortizacijskih načrtov.
Glede na leto 2012 se znižujejo za 26.432,33 eur.

409 - SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE

80.000 €

Sredstva izločena v rezerve vključujejo planirano splošno proračunsko rezervacijo in proračunsko
rezervo.
Glede na leto 2012 se zaradi zmanjšanja sredstev v proračunski rezervi, zmanjšujejo za 20.000,00 eur.

41 - TEKOČI TRANSFERJI

3.361.339 €

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od
prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala in drugega blaga oziroma prejemnik teh
sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali
splošne narave in ne investicijskega značaja.

410 - SUBVENCIJE

112.400 €

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim podjetjem. Prejemniki teh sredstev jih
obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Najpogosteje je namen subvencioniranja bodisi znižanje
cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev.
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Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji.
Glede na leto 2012 se sredstva zmanjšujejo za 16.000,00 eur

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.645.096 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali
gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo
posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da
koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega
nadomestila.

412 - TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ. IN USTANOVAM

500.101 €

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri
čemer se med nepridobitne organizacije štejejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni
pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen, dobrodelen.
Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno.

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

1.103.743 €

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere v javne zavode in javne gospodarske službe.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

10.910.653 €

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih
osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih
sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko
vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za
nakup nematerializiranega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij
o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

10.910.653 €

Skupina vključuje plačila ali transfere namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih
sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila in transfere za načrte, novogradnje,
investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav.

43 - INVESTICIJSKI TRANSERI

49.766 €

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu
investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev,
nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko
vzdrževanje, obnove in drugo.

432 – INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

49.766 €

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom se nanašajo na investicije v finančnih načrtih
proračunskih uporabnikov.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

22.691€

V sklopu računa finančnih terjatev in naložb planiramo vračilo danega kredita TD Negova v višini 21.528
eur.

Stran 9 od 94

C - R a č un f i na nc i r a nj a

6.574.519€

5 - RAČUN FINANCIRANJA

6. 574. 519€

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem
dolga, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter
računa finančnih terjatev in naložb.
V računu financiranja se na strani prejemov izkazujejo :
- najeti domači in tuji krediti,
- sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini
Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo :
- odplačila glavnice domačih in tujih kreditov,
- odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini.
V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih v teku
proračunskega leta.

50 - ZADOLŽEVANJE - KREDITI

6.574.519 €

V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanj domačih in tujih kreditov
ter sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE

6.574.519 €

V proračunu za leto 2013 načrtujemo sicer zadolževanje v skupni višini 6.574.519,00 eur, medtem ko
pričakujemo da bo le-to, predvsem zaradi nedorečenosti virov financiranja pri nekaterih projektih, veliko
manjše.
Načrt zadolževanja navajamo v nadaljevanju :
-

predfinanciranje projekta SKUPAJ- 698.376,77 eur
Gre za premostitveni kredit in sicer do nakazila sredstev sofinanciranja iz EU, predvidenega v letu
2014.

-

predfinanciranje izgradnje nizkoenergijskega vrtca Gornja Radgona-Črešnjevci- 95.836,00 eur
Gre za premostitveni kredit in sicer do nakazila sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna,
predvidenega v letu 2014.

-

financiranje izgradnje cest po 21.členu Zakona o financiranju občin (ZFO)- 278.301,00 eur
Gre za premostitveni kredit in sicer do nakazila sredstev sofinanciranja po 21.členu ZFO iz
državnega proračuna, predvidenega v letu 2014.

-

financiranje investicije izgradnja čistilne naprave – 4.454.013,20 eur
Ker še viri financiranja niso točno dorečeni, je na prihodkovni strani celotna vrednost investicije
zajeta v zadolževanje. Glede na to, da »Investicijski program z analizo stroškov in koristi in študijo
izvedljivosti«, predvideva 24,6% lastno udeležbo pri financiranju, je realno pričakovati, da se bo po
podpisu pogodbe potrebno zadolžiti le za naš del cca. 1.088.486,71 eur. Razlika se bo prenesla na
prihodkovno stran bilance A- bilance prihodkov in odhodkov in sicer 496.321,13 eur tekoči transferji
iz EU lastne udeležbe in 2.815.414,54 eur tekoči transferi iz EU kohezijskega sklada.

-

financiranje investicije v vodovodno omrežje sistema C – 258.440,85 eur,

-

financiranje investicije v izgradnjo večnamenske dvorane – 148.500,00 eur,
Ker še viri financiranja niso točno dorečeni, je na prihodkovni strani celotna vrednost investicije
zajeta v zadolževanje. Glede na to, da se aktivno iščejo viri sofinanciranja, se bo verjetno del sredstev
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tekom leta prenesel na prihodkovno stran bilance A- bilance prihodkov in odhodkov. Točne vrednosti
in viri financiranja trenutno niso znani.
-

financiranje investicije v izgradnjo slačilnic na TŠC Trate- 550.000,00 eur
Ker še viri financiranja niso točno dorečeni, je na prihodkovni strani celotna vrednost investicije
zajeta v zadolževanje. Glede na to, da se aktivno iščejo viri sofinanciranja, se bo verjetno del
sredstev tekom leta prenesel na prihodkovno stran bilance A- bilance prihodkov in odhodkov. Točne
vrednosti in viri financiranja trenutno niso znani.

-

financiranje investicije v Mladinski center in druge manjše investicije- 91.051,10 eur

55 - ODPLAČILA DOLGOV

195.665 €

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in zunanjega dolga.

550 - ODPLAČILA DOMAČIH DOLGOV

195.665 €

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačilo glavnic najetih kreditov pri poslovnih bankah in sicer :
-

Dolgoročni kredit, najet pri Banki Koper za investicijo »Energetsko varčen vrtec«- 66.666,72 eur,

-

Dolgoročni kredit, najet pri SKB Banki za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture- 56.270,80
eur

-

Dolgoročni kredit, najet pri HYPO ALPE ADRIA banki za investicijo v obnovo osnovne šole Gornja
Radgona- 72.727,32 eur

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2012
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61.610 €

III. POSEBNI DEL –
OBRAZLOŽITEV
A - Bilanca prihodkov in odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET
01 - POLITIČNI SISTEM
01019001 - Dejavnost občinskega sveta

75.074€

010101 - Stroški sej OS

24.169 €

Stroški sej občinskega sveta zajemajo stroške najemnin in zakupnin za poslovne prostore v vrednosti
630,00 eur, stroške za plačila sejnin v vrednoti 19.370,00 eur ter druge operativne odhodke v vrednosti
4.169,00 eur in zajemajo nabavo hrane in pijače za potrebe sej občinskega sveta ter stroške snemanja in
predvajanja sej občinskega sveta.
V letu 2013 predvidevamo stroške za šest sej občinskega sveta.

010102 - Stroški odborov in komisij-sejnine

21.451 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
-

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

V planirani postavki so zajeti morebitni stroški dnevnic za službena potovanja v državi v vrednosti 500,00
eur ter stroški sejnin odborov in komisij v vrednosti 21.000,00 eur, 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. Vrednost sejnin je planirana glede
na delovni plan za leto 2013 ob predpostavki stalne udeležbe vseh članov odborov in komisij.

010105 - Financiranje političnih strank

29.405€

Zakonska oz. druge pravne podlage :
-

Odlok o o načinu financiranja političnih strank v občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št.
33/01 in 16/03)
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) in 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 2013 za namen financiranja političnih strank
zagotovijo sredstva v višini 29.405,27 EUR, ki se razdelijo, kot sledi:
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ime liste politične stranke
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SMS – STRANKA MLADIH – ZELENI E VROPE
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Št.
glasov
795
553
470
429
289
285

%
glasov
23,72
16,50
14,02
12,80
8,62
8,50

Mesečni
Letni znesek
znesek
581,18 € 6.974,10 €
404,26 € 4.851,17 €
343,59 € 4.123,05 €
313,62 € 3.763,38 €
211,27 € 2.535,24 €
208,35 € 2.500,15 €

7.
8.

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
N.Si – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
SKUPAJ

284
247
3352

8,47
7,37
100

207,61 €
180,57 €
2.450,44 €

2.491,38 €
2.166,80 €
29.405,27 €

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin
030290 - Mednarodno sodelovanje

9.150€
9.150 €

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 letu 2012 se je začelo
navezovanje sodelovanja s provinco Henan iz Kitajske na podlagi odmevnega obiska njihove delegacije,
za kar je v letu 2013 predviden povraten obisk. 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
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

10.000€

040301 - Obveščanje domače in tuje javnosti

10.000 €

Konto 402006- Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav -8.400,00 €
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. Zajeti pa so tudi stroški javnih razpisov in
drugih obvestil v tiskanih medijih, s katerimi se mora obveščati javnost.
Konto 402510- Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme- 1.600,00 €
Na tem kontu so zajeti stroški rednega vzdrževanja uradne spletne strani občine.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

32.598€

V Občini Gornja Radgona se organizirajo prireditve ob občinskem in večjih državnih praznikih, za katere
namenjamo sredstva v naslednjih višinah :

040322 – Promocijske prireditve občine - po koledarju prireditev

4.500 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
-

Odlok o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona

Na podlagi Koledarja prireditev v občini Gornja Radgona, ki ga obravnava in sprejme občinski svet, se za
posamezno prireditev večjega pomena za občino dodelijo sredstva društvom ali posameznikom za
pomemben prispevek k izvedbi teh prireditev. V postavko so zajeti stroški podelitve priznanj župana, ki
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jih tekom celega leta, v skladu z Odlokom o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona, podeli župan
občine Gornja Radgona.

040392 – Stroški praznovanja občinskega praznika

11.250 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
-

Odlok o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona,

-

Sklep Komisije za priznanja

Občina Gornja Radgona skupaj z Zavodom za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, vsako leto
organizira občinski praznik z osrednjo proslavo. V postavko so poleg operativnih odhodkov, ki so
potrebni za izvedbo vseh prireditev v času občinskega praznika, vključeni tudi - na podlagi Odloka o
podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona in sklepa Komisije za priznanja, stroški podelitve nagrad
in priznanj, ki se podeljujejo ob občinskem prazniku.

040394 – Stroški praznovanja slovenskega kulturnega praznika

1.710 €

Postavka zajema stroške operativnih odhodkov, ki so potrebni za izvedbo prireditve ob praznovanju
slovenskega kulturnega praznika- 8.februar.

040395 – Stroški praznovanja dneva državnosti

846 €

Postavka zajema stroške operativnih odhodkov, ki so potrebni za izvedbo prireditve ob praznovanju
dneva državnosti- 25.junij.

040396 – Stroški praznovanja dneva reformacije

846 €

Postavka zajema stroške operativnih odhodkov, ki so potrebni za izvedbo prireditve ob praznovanju
dneva reformacije- 31.oktober.

040397 – Stroški praznovanja dneva samostojnosti

423 €

Postavka zajema stroške operativnih odhodkov, ki so potrebni za izvedbo prireditve ob praznovanju
dneva samostojnosti- 26.november.

040398 – Komemoracija

423 €

Postavka zajema stroške operativnih odhodkov, ki so potrebni za izvedbo komemoracije- 1.november.

040399 – Promocijske prireditve občine

12.600 €

Postavka zajema stroške operativnih odhodkov, ki so potrebni za izvedbo kresovanja, Poletnega festivala
»POPEK«, martinovanja in Festivala ljubezni.
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2000 - ŽUPAN
01 - POLITIČNI SISTEM
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
010131 - Plača župana

95.340€

21.280 €

Zakonska oz.druge pravne podlage :
-

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Župan opravlja funkcijo neprofesionalno, njegova plača pa je oblikovana v skladu z Zakonom o sistemu
plač v javnem sektorju.

010132 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana in
koordinatorjev
43.860 €
Županu pomaga izvajati program podžupan, ki opravlja svojo funkcijo neprofesionalno ter koordinatorji,
ki svoje naloge opravljajo pogodbeno.

010133 - Materialni stroški vključno s stroški reprezentance

6.500 €

Stroški reprezentance so stroški raznih sprejemov župana (novoletni, posebni dosežki,…) ter pogostitev
ob številnih drugih priložnostih (razgovorih, sestankih, koordinacijah, sejah - predvsem pa ob raznih
otvoritvah in dogodkih, ki se odvijajo ob izvedenih investicijah).

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti
010134 – Sporočila za javnost, objava informacij v medijih

13.500€
13.500 €

Postavka zajemajstroške odnosov z javnostjo in sicer stroške 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.
Običajno se sklepajo letne pogodbe s štirimi medijskimi hišami: TV IDEA (televizijska oddaja
Radgonski ekran), Radio Murski val (pogovor z županom), Radio Maxi (pogovor z županom) in TV AS
(pokrivanje 6 dogodkov v letu).

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov
040321 - Pokroviteljstva občine

10.200€
9.000 €

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

040323 – Sprejem najuspešnejših devetošolcev

1.200 €

Župan Občine Gornja Radgona vsako leto sprejme najuspešnejše devetošolce. Za ta dogodek namenjamo
sredstva v višini 1.200,00 eur.
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3000 - NADZORNI ODBOR
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

9.700 €

020310 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor

6.900 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
-

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

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.
Znesek sejnin je planiran za izplačilo :
-

sejnine za udeležbo vseh petih članov nadzornega odbora na petnajstih sejah nadzornega odbora,

-

udeležbe člana nadzornega odbora kot poročevalca na šestih sejah občinskega sveta,

-

udeležbe člana nadzornega odbora kot poročevalca na šestih sejah delovnega telesa,

-

nagrade članom nadzornega odbora za izvedbo nadzora proračuna občine, izvedbo treh nadzorov
v javnem podjetju ter javnih zavodih in izvedbo dveh nadzorov v krajevnih skupnostih,

-

stroškov izobraževanj.
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
020202 - Stroški bančnih storitev - provizija bank

26.000€
5.000€

Konto 402931- Plačila bančnih storitev -4.000,00 €
Zakonska oz. druge pravne podlage :
- Pogodba o vodenju enotnega zakladniškega računa občine, št. 35.40-0475-29/12-NZ z dne
11.09.2012, sklenjena z Ministrstvom za finance, Upravo Republike Slovenije za javna plačila
Z vrednostjo 4.000,00 eur so planirani stroški provizije, ki jo mesečno zaračunava Banka Slovenije
(800,00 eur) ter stroški storitev Uprave za javna plačil, pri kateri ima Občina Gornja Radgona odprt svoj
podračun (3.200,00 eur).
Konto 402932- Stroški, povezani z zadolževanjem -1.000,00 €
V vrednosti 1.000,00 eur planiramo nastale stroške v zvezi z morebitnimi postopki zadolževanja.

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

020206 – Provizija za nakazilo okoljske dajatve- JP Komunala Radgona 16.200 €
Zakonska oz. druge pravne podlage :
- Pogodba s podjetjem Komunala Radgona, d.o.o., št. 188/2006-P
Na podlagi Pogodbe plačuje Občina Gornja Radgona podjetju Komunala Radgona d.o.o. 6% provizije za
nakazilo okoljske dajatve.

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

8.000 €
8.000 €

Stroški notranje revizije proračuna občine zajemajo stroške revizije proračuna Občine Gornja Radgona,
katero vsako leto izvaja zunanji izvajalec ter stroške izdelave dveh elaboratov z naslovom »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.

Stran 17 od 94

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
040304 – Pravno zastopanje občine

57.350 €
5.000 €

Postavka zajema stroške pravnega zastopanja občine v morebitnih raznih pravdnih postopkih.

040306 – Poslovna stavba Maistrov trg 2

12.350 €

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 letih 2011 in 2012 že bila vseljena, medtem, ko bodo
nekatera v dogovoru z ostalimi občinami lastnicami stavbe, vseljena v letu 2013.
V letu 2013 se na podlagi višine materialnih stroškov v letih 2008, 2009, 2010, 2011 in 2012,
predvidevajo materialni stroški v vrednosti 12.350,00 EUR in sicer :
Konto 402200- Električna energija – 1.900,00 €
Konto 402201- Poraba kuriv in stroški ogrevanja- 8.000,00 €
Konto 402203- Voda in komunalne storitve- 550,00 €
Konto 402500- Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov- 200,00 €
Konto 402504- Zavarovalne premije za objekte- 1.100,00 €
Konto 402511- Tekoče vzdrževanje druge opreme- 600,00 €

060315- Nakup zemljišč v industrijski coni Mele
Zemljišče se bo kupilo zaradi izgradnje nove železniške postaje.
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20.000€

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

06019002 – Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
060101 - Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave

8.500 €
8.500€

Zakonska oz. druge pravne podlage :
-

Pogodba o sodelovanju v POOL-u inštituta za javno upravo, št. 97/2009-P z dne 23.03.2009

Iz planirane postavke se pokrivajo stroški članarin, ki jih plačujemo Inštitutu za javno upravo (7.200,00
eur) ter Skupnosti občin Slovenije (1.300,00 eur).

06039001 – Administracija občinske uprave
060301 - Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava

743.250 €
602.795€

Zakonska oz. druge pravne podlage :
-

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/2009)

V postavki so na podlagi kadrovskega načrta za leto 2013 in v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem
sektorju, načrtovane plače in drugi izdatki zaposlenim :
Konto 400000- osnovne plače – 434.170€
Konto 400001- dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost- 25.850€
Konto 400100- regres za letni dopust- 10.870€
Konto 400202- povračilo stroškov prehane med delom- 19.712€
Konto 400203- povračilo stroškov prevoza na delo in z dela- 13.290€
Konto 400302- sredstva za delovno upešnost iz naslova povečanega obsega dela- 5.000€
Konto 400900- jubilejne nagrade- 433,13€
Konto 401001- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje- 42.000€
Konto 401100- prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje- 31.200€
Konto 401101- prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni- 2.520€
Konto 401200- prispevek za zaposlovanje- 290€
Konto 401300- prispevek za starševsko varstvo- 480€
Konto 401500- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja- 10.570€
Konto 402940- prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov- 6.410€

060303 - Materialni stroški - občinska uprava

138.655€

Materialni stroški so stroški, ki so potrebni za redno delovanje občinske uprave in jih v letu 2013
planiramo v naslednjih vrednostih :
Konto 402000- pisarniški material in storitve- 8.000€
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Največji strošek predstavlja strošek nabave tonerjev za tiskalnike, nabava papirja, kuvert (predvsem za
osebno vročanje), fasciklov, arhivskih map, nabava rokovnikov (tako za zaposlene v OU in KS-ih in
člane Občinskega sveta ter člane vseh odborov in komisij OS), nabava namiznih koledarjev ter nabava
spiral ter ostalih potrebnih pripomočkov za vezavo dokumentov (gradiva OS). Vsake toliko časa se
preverijo in pridobijo okvirne ponudbe za posamezni pisarniški material, pogodbe se ne sklepajo, blago se
naroča sproti z naročilnicami pri različnih dobaviteljih, ki so v določenem obdobju najugodnejši.
Konto 402001- čistilni material in storitve- 2.700€
Konto 402002- storitve varovanja zgradb in prostorov- 720€
Konto 402004- časopisi, revije, knjige in strokovna literatura- 5.300€
Konto 402009- izdatki za reprezentanco- 2.520€
Strošek predstavlja nabavo vode v balonih za avtomate z vodo, nabava ustekleničene vode in vode v
plastenkah, kakor tudi nabava kave in mleka, čajev, sladkorja in ostale brezalkoholne pijače. V letu 2012
smo uvedli prakso nabave vode v povratni 0,5 litrski stekleni embalaži (v zabojih), kar nam je prihranilo
nekaj sredstev. Vse to koristijo stranke in udeleženci številnih sestankov, sej odborov in komisij
(Občinskega sveta, Nadzornega odbora in Občinske uprave), udeleženci razgovorov in obiskov pri
županu, kakor tudi udeleženci protokolarnih dogodkov v občini. Običajno se iz te postavke krijejo tudi
stroški udeležbe zaposlenih iz OU na kakšnih medobčinskih srečanjih, tekmovanjih in podobno (SOS –
poletne in zimske igre). Tovrstne dogodke je težko predvideti. O njih se sproti odločamo, predvsem glede
na razpoložljiva sredstva in odziv (udeležbo).
Konto 402099- drugi splošni material in storitve- 4.000 €

Pod to postavko so zajeti (predvsem nepredvideni) stroški, katere je tudi težko zajeti pri ostalih
postavkah (cvetlični aranžmaji, venci, telegrami, vizitke, fotografije).
Konto 402199- drugi posebni material in storitve- 1.000 €
Konto 402200- električna energija- 14.400 €
Konto 402201- poraba kuriv in stroški ogrevanja- 13.200 €
Konto 402203-voda in komunalne storitve- 3.200€
Konto 402205- Telefon, faks, elektronska pošta- 9.000€
Konto 402206- Poštnina in kurirske storitve- 9.900 €
Konto 402300- Goriva in maziva za prevozna sredstva- 3.600 €
Konto 402301- Vzdrževanje in popravila vozil- 4.500 €
Konto 402304- Pristojbine za registracijo vozil- 360 €
Konto 402305- Zavarovalne premije za motorna vozila- 990 €
Konto 402400- dnevnice za službena potovanja v državi- 900 €
Konto 402402- stroški prevoza v državi- 4.500 €
Konto 402510- Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme- 29.980,00 €
Stroški tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme predstavljajo stroške :
-

vzdrževanja računalniške programske opreme za vodenje finančnega poslovanja in
računovodstva,

-

vzdrževanje komunikacijskega omrežja HKOM,

-

vzdrževanje PISO – prostorskega informacijskega sistema občine,

-

vzdrževanje informacijskega dokumentnega sistema, sistemsko podporo in

-

vzdrževanje računalniške opreme ter popravila ali nadgradnje informacijsko-komunikacijske
računalniške opreme.

Konto 402511- Tekoče vzdrževanje druge opreme- 2.430,00 €
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Stroški tekočega vzdrževanja druge opreme predstavljajo stroške servisiranja fotokopirnih strojev in
druge opreme.
Konto 402512- Zavarovalne premije za opremo- 7.210,00 €
Zavarovalne premije za opremo predstavljajo premije za požarno-civilno zavarovanje, vlomsko
zavarovanje, zavarovanje računalnikov, splošne odgovornosti, strojelom in avtomobilske odgovornosti.
Konto 402900- Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev- 7.200,00 €
Konto 402907- Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih- 2.000,00 €
Konto 402944- Dajatve na področju odmernih odločb DURS- 45,00 €
Konto 402999- Drugi operativni odhodki- 1.000,00 €

060321- Stroški na področju varnosti in zdravja pri delu

1.800€

Zakonska oz. druge pravne podlage :
-

Zakon o varnosti in zdravju pri delu

-

Zakon o varstvu pred požarom

-

Pogodba o izvajanju strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu in požarne
varnosti, št. 89/2006-P z dne 14.03.2006, sklenjena s podjetjem PET-N, Jože Novak s.p.

S proračunsko postavko namenjamo sredstva za izvajanje strokovnih del na področju varnosti in zdravja
pri delu in požarnega varstva. Storitve se plačujejo mesečno v fiksnem nominalnem znesku 150,00 eur z
DDV.

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave
060305 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

73.000€
7.500€

S postavko planiramo sanacijo tal na hodniku 2. nadstropja občinske stavbe v višini 5.100 eur ter
servisiranje hladilnih naprav in morebitne druge stroške vzdrževanja občinske stavbe v letu 2013 v skupni
vrednosti 2.400 eur.

060307 - Nakup opreme - občinska uprava

30.200€

Znesek nakupa opreme za občinsko upravo je načrtovan v skladu z Načrtom nabav občinske uprave
Občine Gornja Radgona za leto 2013, ki je priloga proračuna.

060318 – Nakup zemljišč pri ARCONT-u za dostop do ČN

28.000€

Postavka je bila planirana že v letu 2012, vendar je ostala nerealizirana. Zaradi tega jo v proračun
uvrščamo ponovno.
Gre za nakup zemljišč pri ARCONT-u, katere je potrebno pridobiti zaradi dostopa do ČN.

060319 - Rekonstrukcija in predelava podpostaje ogrevanja v upravni zgradbi
Občine Gornja Radgona
7.300 €
Investicija je potrebna zaradi dotrajanosti obstoječe podpostaje ogrevanja, zajemala pa bo predelavo
podpostaje, vključno z vgradnjo hidravlične ločnice, izdelavo razdelilnikov, predelavo sistema ogrevanja,
vgradnjo potrebnih armatur in črpalk. Investicija bo v deležu 43,55% sofinancirana s strani Upravne enote
Gornja Radgona.

Stran 21 od 94

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

324.422 €

07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih
dogodkih
34.760
070301 - Civilna zaščita

€

31.260 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke :
Zagotavljajo se sredstva za delovanje občinskega štaba Civilne zaščite, za usposabljanje enot in služb CZ.
Sredstva se namenijo za opremljanje občinskega štaba in služb civilne zaščite občine, nabavo –
zamenjavo dotrajanih cerad za aluminijasti šotor CZ, nabavo zložljivih postelj za nastanitev občanov ob
večjih nesrečah z dopolnitvijo ostale manjkajoče opreme. Občina je dolžna vzdrževati tudi javno
zaklonišče +200 zakloniščnih mest na Mladinski ulici 14 v G.Radgoni potrebna pa je tudi sanacija
razpoke med vhodom v zaklonišče in samim objektom zaklonišča (pogrezanje zemljine). 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
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 2013 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
Usposabljanje pripadnikov civilne zaščite zajema osnovno in dopolnilno usposabljanje (planiramo
udeležbo 4 pripadnikov ekipe za informacijsko podporo 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. Za udeležbo na usposabljanjih in vajah v delovnem času je poleg
namestitve v izobraževalnem centru poleg nastanitve in prehrane povrniti delodajalcem tudi del plače in
nadomestilo izgube dohodka na podlagi zahtevka.
opremljanje enot in služb CZ ter vzdrževanje opreme za zaščito, reševanje in pomoč
V letu 2013 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. Obstoječi stari aluminijasti šotor je potreben obnove, tako da se
planira zamenjava vsaj 2 platen in manjkajočih oziroma dotrajanih kovinskih delov šotora za varno
uporabo šotora. Nadaljuje se z nabavo specialne opreme in materialnih sredstev za izvajanje 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.
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Tekoče vzdrževanje javnega zaklonišča
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 letu 2013 bo potrebno izvesti popravilo ene filtro ventilatorske naprave zaradi starosti in
opaženih težav ob zagonu. V primeru, da filtro ventilatorske naprave ne bo možno popraviti, bo potrebna
zamenjava, kar pa bo predstavljalo večji strošek in se ga planira pod investicijsko vzdrževanje zaklonišča.
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
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
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., Komunala Radgona d.o.o.)
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.

070306 Sanacija razpok v javnem zaklonišču Mladinska ul.14

3.500€

Že več let opažamo, da se razpoke med vhodom v zaklonišče in zgornjih izhodov iz zaklonišča, ki so bili
grajeni ločeno od samega zaklonišča, povečujejo – odstopa zaradi česar prihaja do vdora vode v
zaklonišče. Doslej smo zamakanje reševali s črpanjem vode pri vhodu v zaklonišče, kar pa ni dolgoročna
rešitev. Prvotno se izvede sanacija v obliki zamašitve razpok – kitanje manjših odprtin, večje pa s
primernim izolacijskim-nepropustnim materialom.

07039002 - Protipožarna varnost

297.797 €

070305 - Požarna varnost

154.574 €

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
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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
vode na javnem vodovodnem omrežju se izvede redni letni pregled stanja pooblaščenega nadzornika ter
zamenjava najmanj 5 dotrajanih hidrantov.
delovanje odbora za požarno takso
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
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
2013, zajema tečaje specialnosti po razpisu Gasilske zveze Slovenije na Gasilski šoli na Igu ter praktična
usposabljanja na nivoju gasilske zveze (nadaljevalni tečaj za gasilca in vodjo enote) in regije (tečaja vodja
enote in vodja enot. 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
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.
S spremembo zakonodaje se gasilska društva srečujemo s problemom prevozov gasilske mladine, saj so
gasilska vozila iz leta v leto starejša in zakonsko neprimerna (starejša od 12 let) za prevoze otrok – tudi
gasilske mladine. V sled navedenega dejstva bodo gasilska društva primorana najemati druge prevoznike
za prevoze mladine za udeležbo na usposabljanjih, vajah in tekmovanjih, kar bo predstavljalo dodaten
strošek za izvedbo programa za delovanje podmladka v gasilskih vrstah.
opremljanje gasilcev in gasilskih enot
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 2013
je doseči 90 % 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
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 2013 zagotovijo sredstva in izvede prijava za ca 200 zavarovancevStran 24 od 94

gasilcev in plačilo prispevkov. Navedene postopke izvede Gasilska zveza Gornja Radgona na podlagi
pridobljenih evidenc s strani gasilskih društev.
stroški operativnega delovanja – intervencije
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
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
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
V letu 2013 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
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 2013, 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. Izvajanje
programskih nalog in financiranje je urejeno s pogodbami, sklenjenimi med Gasilsko zvezo in posamezno
občino.
PGD Negova - dejavnost gasilske službe
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
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
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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
(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. Pred društvom je poleg vseh obveznosti in nalog še prepotrebna obnova strehe – zamenjava
salonitne kritine na celotnem gasilskem domu, kar se že prelaga iz leta v leto. Ker obnove strehe tega
gasilskega doma ni bilo mogoče kot ostalih gasilskih domov v občini prijaviti v okviru projekta Razvoj
podeželja, sta sofinancerja obnove samo občina in društvo.
PGD Spodnja Ščavnica - dejavnost gasilske službe
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 drobne gasilske
opreme.
Ob obnovi ostrešja gasilskega doma in doma občanov je ostala nedokončana ureditev fasade, zaradi
dotrajanosti vrat in oken na gasilskem domu se je društvo odločilo s skupnimi močmi in finančnimi
sredstvi z občino G.Radgona uredi fasado celotnega objekta doma.
PGD Zbigovci - dejavnost gasilske službe
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
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.
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V letu 2012 je PGD Orehovci ob praznovanju 130. obletnice delovanja zamenjalo z lastnimi sredstvi okna
in vrata, medtem ko planirane obnove fasade brez dodatnih sredstev občine ne bo zmoglo.
PGD Spodnji Ivanjci - dejavnost gasilske službe
PGD Spodnji Ivanjci 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 kot investicijsko
vzdrževanje gasilskega doma financira iz donatorskih sredstev in prostovoljnih prispevkov krajanov.
PGD Stavešinci - dejavnost gasilske službe
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
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
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
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
V PGD G.Radgona kot občinskem gasilskem centru je zaposlen hišnik, ki stanuje v gasilskem domu in
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
Stran 27 od 94

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
Na območju občine G.Radgona je na podlagi podatkov zadnjega pregleda v letu 2012 skupno 279
hidrantov. V letu 2013 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.
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave hidrantov v občini
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
tako da niso uporabni, je nujno nadaljevati z zamenjavo z nadzemnimi hidranti. Na podlagi poročila
Gasilske zveze Gornja Radgona kot pooblaščenega izvajalca meritev hidrantnega omrežja na območju
občine G.Radgona je neuporabnih kar 60 hidrantov. Po programu zamenjave dotrajanih hidrantov za leto
2013 se izvede zamenjava petih dotrajanih hidrantov.

070319 - Rekonstrukcija podstrešja in ostrešja GD Zbigovci

143.223 €

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.
Investicija bo prijavljena na sofinanciranje. V primeru, da sofinanciranje ne bo odobreno, se projekt ne bo
izvajal.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
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), 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.
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10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
10039001 – Povečanje zaposljivosti

116.295€

100301- Plače in drugi izdatki zaposlenih-javna dela

10.100 €

Vrednost javnih del Občine Gornja Radgona je predvidena za izplačilo plač, prevozov, regresa za malice in
dopust za izvedbo programov, katerih izvajalec je Občina Gornja Radgona. V program je predvidena
vključitev treh udeležencev v treh različnih programih javnih del.
Javna dela bi se izvajala za košnjo trave na TŠC Trate, razna dela v telovadnici Partizan in pomoč pri
projektih.

Naziv programa

Osnova
40
ur/teden

Razlika
do
minimaln PRISP.
e plače
LETNO

25 %
St.
Št.
prispevki
izobrazbe oseb Čas občina

REGRES
100%

VSI STROŠKI
SKUPAJ

Občina Gornja
Radgona

TŠC košnja
trave

753,02

II

1

11

188,26 €

28,05 €

2.379,36 €

764,00 €

3.143,36 €

Občina Gornja
Radgona

Telovadnica
Partizan

842,62

IV

1

11

210,66 €

9,35 €

2.420,06 €

764,00 €

3.184,06 €

Občina Gornja
Radgona

Pomoč pri
projektih

1.063,09

VII

1

11

265,77 €

0,00 €

2.923,50 €

764,00 €

3.687,50 €

7.722,91 €

2.292,00 €

10.014,91 €

SKUPAJ

3

100303 - Javna dela- JP Komunala Radgona

42.300 €

Sredstva pod to postavko so predvidena za izplačilo plač, prevozov, regresa za malice in dopust ter
materialne stroške za izvedbo programov, katerih izvajalec je JP Komunala Radgona d.o.o.. V ta program
je predvidena vključitev 10 udeležencev v dveh programih javnih del. Vrednost obeh programov je
ovrednotena v višini minimalne plače 763,06 eur, regresov za malico v višini 3,73 eur, regresov za dopust
v višini 880,00 eur, prevoznih stroškov v višini cene avtobusnega prevoza ter materialnih stroškov.
Občina sofinancira plače javnih delavcev v višini 25% minimalne plače. Javna dela bi se izvajala za
urejanje gozdnih cest, urejanje celotne poti ob reki Muri, urejanje učne poti v Lisjakovi strugi ter urejanje
zelenih površin in zasaditve cvetličnih korit v mestu Gornja Radgona.

Naziv programa
Komunala
Gornja
Radgona
Komunala
Gornja
Radgona
Komunala
Gornja
Radgona
Komunala
Gornja
Radgona

Osnova
40
ur/teden St. izobrazbe

Št.
25 %
oseb Čas ob.

Razlika
do
minimalne PRISP.
plače
LETNO

REGRES
100%

VSI
STROŠKI
SKUPAJ

Urejanje in
vzdrževanje
javnih površin

753,02

II

5

11

188,26
€

28,05 €

11.896,78
€

5.280,00
€

17.176,78

Vzdrževanje
občinskih cest

753,02

II

3

11

188,26
€

28,05 €

7.138,07
€

3.520,00
€

10.658,07

Gozdne ceste

753,02

II

1

11

188,26
€

28,05 €

2.379,36
€

880,00 €

3.259,36

Urejanje zelenih
površin

753,02

II

1

11

188,26
€

28,05 €

2.379,36
€
23.793,55
€

880,00 €
10.560,00
€

3.259,36

SKUPAJ

10
Delovna obleka in
zaščitna oprema

34.353,55
1.000,00
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Kilometrina in malica
ob povečanem
obsegu del

500,00

Kvota za invalide

6.500,00

SKUPAJ

42.353,55

100304 - Javna dela- zavodi in društva

63.895 €

Na tej postavki so predvideni stroški za kritje 20% plače, 50% 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 izračunani stroški, je
upoštevana v višini 763,06 eur. Programi, ki so predvideni za leto 2013, pa so razvidni iz spodnje tabele :

Naziv progrma

Osnova
40
ur/teden

St.
izobr.

Št.
oseb

Čas

25 %
ob.

210,41
€

Gasilska zveza G. Radgona

pomoč društvu ali drugi
nevladni organizaciji pri
organiziranju in izvajanju
dejavnosti

841,62

IV

1

12

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA

Pomoč pri izvajanju
humanitarnih dejavnosti

841,62

IV

1

12

OSNOVNA ŠOLA DR. ANTONA
TRSTENJAKA

Pomoč otrokom

841,62

IV

1

12

LU Gornja Radgona

Pomoč v knjižnici

885,91

IV

1

11

OŠ G. Radgona

informiranje (invalid)

885,91

V

3

12

OŠ G. Radgona

pomoč otrokom oz.
mladostnikom in študentom s
posebnimi potrebami (invalid)

1.063,09

VII

1

12

OŠ G.Radgona

informiranje

885,91

V

1

12

OŠ G. Radgona

učna pomoč

1.063,09

VII

2

12

OSNOVNA ŠOLA DR. ANTONA
TRSTENJAKA

Informiranje

841,62

IV

1

12

DPM

pomoč pri izvajanju programov
za mlade

885,91

V

1

Vrtec Manka Golarja

pomoč otrokom oz.
mladostnikom in študentom s
posebnimi potrebami

885,91

V

Vrtec Manka Golarja

pomoč pri urejanju evidenc,
računalnišklih baz podatkov

885,91

Vrtec Manka Golarja

Vrtec Manka Golarja
Društvo za zaščito živali Pomurja

pomoč otrokom oz.
mladostnikom in študentom s
posebnimi potrebami
pomoč otrokom oz.
mladostnikom in študentom s
posebnimi potrebami
pomoč pri organiziranju ter
izvajanju projektov

221,48
€
265,77
€
210,41
€

REGRES
50%

Material
ni str.

VSI
STROŠKI
SKUPAJ

9,35 €

2.637,06 €

382,00 €

0,00

3.019,06

9,35 €

617,17 €

382,00 €

0,00

999,17

9,35 €

2.637,06 €

382,00 €

0,00

3.019,06

0,00 €

2.436,25 €

382,00 €

0,00

2.818,25

0,00 €

1.594,64 €

382,00 €

0,00

2.740,64

0,00 €

3.189,27 €

382,00 €

0,00

3.571,27

0,00 €

2.657,73 €

382,00 €

0,00

3.039,73

0,00 €

6.378,54 €

382,00 €

0,00

6.760,54

9,35 €

2.637,06 €

382,00 €

0,00

3.019,06

12

0,00 €

531,55 €

382,00 €

0,00

913,55

1

12

221,48
€

0,00 €

2.657,73 €

764,00 €

0,00

3.421,73

V

1

6

221,48
€

0,00 €

1.328,87 €

764,00 €

0,00

2.092,87

885,91

V

1

12

221,48
€

0,00 €

2.657,73 €

764,00 €

0,00

3.421,73

885,91

V

1

12

221,48
€

0,00 €

2.657,73 €

764,00 €

0,00

3.421,73

841,62

IV

1

12

210,41
€

9,35 €

2.637,06 €

0,00 €

0,00

2.637,06

družabništvo in spremljanje

974,51

VI

1

12

Dom starejših občanov G.R.

družabništvo in spremljanje

753,02

II

1

12

Dom starejših občanov G.R.

družabništvo in spremljanje

753,02

II

1

12

MOZAIK

socialno vključevanje posebej
ranljivih skupin

Zavod za kulturo in turizem

pomoč pri org. raličnih kult.
Prireditev

Zavod za kulturo in turizem

pomoč pri org. raličnih kult.
Prireditev

708,73

Zavod za kulturo in turizem

pomoč pri org. raličnih kult.
Prireditev

1.063,09

Laična pomoč družinam

265,77
€

PRISP.
LETNO

44,30
€

Dom starejših občanov G.R.

Center za socailno delo

42,08
€
210,41
€
221,48
€
44,30
€

Razlika
do
minimalne
plače

1.063,09
708,73

885,91

243,63
€
188,26
€
188,26
€

0,00 €

2.923,53 €

0,00 €

0,00

2.923,53

28,05 €

2.595,66 €

0,00 €

0,00

2.595,66

28,05 €

2.595,66 €

0,00 €

0,00

2.595,66

0,00 €

637,85 €

385,00 €

0,00

1.022,85

VII

1

12

53,15
€

I

1

11

141,75
€

37,40 €

1.970,61 €

346,00 €

0,00

2.316,61

36,67 €

1.962,58 €

346,00 €

0,00

2.308,58
3.269,50

I

1

11

141,75
€

VII

1

11

265,77
€

0,00 €

2.923,50 €

346,00 €

0,00

12

177,18
€

0,00 €

2.126,18 €

764,00 €

0,00

V

SKUPAJ

1
26
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2.890,18
64.818,01

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

45.925€

110212- Izplačevanje nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske
dejavnosti
7.600€
Zakonska oz. druge pravne podlage :
-

Uredba o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve
ukrepom vodovarstvenega režima (Uradni list RS, št. 05/2010, 102/2010)

Republika Slovenija je s svojo Uredbo o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske
dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (Uradni list RS, št. 05/2010), s
katero ureja izplačevanje odškodnin iz naslova izvajanja kmetijske dejavnosti za lastnike
zemljišč na vodovarstvenih področjih, izvajalcem javne gospodarske službe distribucije vode
naložila izplačilo predmetnega nadomestila.
Prenovljena Uredba (Uradni list RS, št. 105/2011) prinaša manjše obveznosti, ki za leto 2011
znašajo 5.098,24 eur.
Občina Gornja Radgona bo javnemu podjetju Komunala Radgona, d.o.o., kot izvajalki javne
gospodarske službe distribucije vode, ki predmetnega stroška nima vkalkuliranega v ceno vode,
zagotovila denarna sredstva tako za izplačilo predmetnega nadomestila za leto 2011, kot tudi za
pokrivanje administrativnih stroškov, ki obsegajo :
- ponovno preveritev davčnega statusa vsakega posameznega upravičenca do nadomestila
(pridobitev odločbe DURS),
- pripravo pogodb s stroški ekspedita za vse upravičence,
- pripravo pogodb med izvajalcem in deležniki,
- izstavitev računov za opravljen administrativno tehnični del posla,
- izvedbo izplačil upravičencem na njihove TRR,
- vodenje in hranjenje evidenc o izvršenih poplačilih,
- poročanje o izvedenih poplačilih nadomestil na nivo pristojnega ministrstva,
- poročanje o izvedenih poplačilih vsem trem deležnikom,
- reševanje sporov iz navedenega posla.

110215 - LAS PRLEKIJA

9.525 €

Za izvajanje programa razvoja podeželja (PRP) in LEADER (4.os PRP 2007-2013) v Sloveniji v
programskem obdobju 2008-2013, 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.
Občina Gornja Radgona je soustanoviteljica lokalne akcijske skupine (LAS) 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 katerim
bomo omogočili nosilcem razvoja podeželja naše občine v obdobju 2008-2013 koriščenje evropskih
sredstev iz naslova ukrepov LEADER.

110216 - Skupni programi kmetijstva – razpis
Zakonska oz. druge pravne podlage :
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20.000 €

-

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št.
26/07 z dne 01.10.2007 )

Sredstva v okviru postavke se preko javnega razpisa, na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gornja Radgona (v nadaljevanju:
Pravilnik), dodeljujejo upravičencem za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja
v občini Gornja Radgona in se namenijo :
1. Po Uredbi Komisije (ES) št. 1857/2006 za naslednje ukrepe :
a. Naložbe v kmetijska gospodarstva,
b. Varstvo tradicionalne krajine in stavb,
c. Pomoč za izplačilo zavarovalnih premij,
d. Pomoč za zaokrožitev zemljišč (arondacije),
e. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu.
2. Po Uredbi Komisije (ES) št. 1998/2006 za naslednje ukrepe :
a. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost,
b. Promocijo in trženje proizvodov in storitev,
c. Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter
predelave ion trženja.
Namen in cilji posameznega ukrepa, upravičenci do pomoči po posameznem ukrepu, višina pomoči,
pogoji za pridobitev in upravičeni stroški, so za posamezni ukrep natančneje opredeljeni v samem
Pravilniku.

110217 - Drugi programi v kmetijstvu

5.400 €

Sredstva na postavki so namenjena :
-

raznim programom s področja kmetijstva in sicer za izvedbo projektov s področja izobraževanja
in usposabljanja, za organizacijo razstav, tečajev, strokovnih srečanj in podobno;

-

raznim aktivnostim in prireditvam, namenjenim promociji kmetijstva v Občini Gornja Radgona;

-

sofinanciranju izvedbe obrambe pred točo in sicer na podlagi pogodbe o združevanju sredstev
lokalnih skupnosti z Letalskim centrom Maribor, kot pomoč kmetijskim gospodarstvom pri
posledicah naravnih nesreč, ki jih je vedno več.

110219- Strokovno izobraževanje in sofinanciranje kmetijskih društev

5.400€

Zakonska oz. druge pravne podlage :
-

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št.
26/07 z dne 01.10.2007 )

V postavki so zajeta sredstva kot pomoč za izvedene programe in aktivnosti kmetijskim društvom, ki
delujejo na območju občine Gornja Radgona ali pa združujejo člane iz občine Gornja Radgona. Sredstva
se na podlagi javnega razpisa namenijo za delno kritje upravičenih stroškov in za namene opredeljene v
samem razpisu, v skladu s sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo občine Gornja Radgona, lokalni
časopis Prepih št. 26/07).
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11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
110330 - Varovanje živali - veterinarske storitve

11.140€
9.640 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
-

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 20/2004)

Na osnovi Zakona o zaščiti živali so sredstva na obravnavani postavki namenjena za oskrbo in pomoč
zapuščenim in najdenim živalim na območju Občine Gornja Radgona.
Z zavetiščem za živali »Mala hiša« iz Tešanovec, Občina vsako leto z aneksom podaljša pogodbo o
sodelovanju in sofinanciranju.

110332 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

1.500 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
-

Zakon o divjadi in lovstvu

Na podlagi 29.člena Zakona o divjadi in lovstvu, prejme Občina Gornja Radgona vsako leto sorazmerni
del pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino, ki leži na območju občine.
Nakazana sredstva porabimo kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne
vire. Omenjeno namensko rabo ima Občina Gornja Radgona opredeljeno z Odlokom in preko javnega
razpisa postopke tudi izvaja.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
130205 - Tekoče vzdrževanje javnih poti (javna snaga)- zimska služba

619.178€

35.010€

Stroški zimske službe zajemajo predvsem pluženje in posipavanje javnih površin in mestnih ulic, ročno
čiščenje snega, posip in odstranjevanje posipnega materiala, dežurstvo in ostala nujno potrebna dela
(odstranitev podrtih dreves,…).

130206 - Tekoče vzdrževanje mestnih ulic v Gornji Radgoni

20.000 €

Mestne ulice v Gornji Radgoni vzdržuje JP 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, barvanje horizontalne prometne signalizacije in druga
manjša vzdrževalna dela.

130207 - Tekoče vzdrževanje LC, JP in prometne signalizacije- letno
vzdrževanje
200.000€
V Občini Gornja Radgona je kategoriziranih 210.241 m cest:

Stran 33 od 94

Občinske ceste vzdržuje JP 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 kanal,… Letni plan vzdrževanja občinskih cest pripravlja JP KOMUNALA Radgona, d.o.o. v
sodelovanju z občinsko upravo.

130208 - Tekoče vzdrževanje gozdnih cest

15.500€

V Občini Gornja Radgona je cca. 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€

V Občini Gornja Radgona je kategoriziranih 210.241 m cest:
Občinske ceste v zimskih mesecih vzdržuje JP 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 s svojimi podizvajalci. Zimska služba obsega postavitev in odstranitev snežnih
kolov, pregledniško službo, dežurstvo, pluženje in posipavanje cest.

1302122 - Tekoče vzdrževanje javnih poti (javna snaga)

198.668€

Konto 402200-električna energija- 1.500€
Električna energija se plačuje za javni WC ter objekt za prireditve na Trgu svobode.
Konto 402203-voda in komunalne storitve- 550€
Voda in komunalne storitve se plačujejo za Kerenčičevo in Lackovo ulico ter fontano na Trgu svobode.
Konto 402503-tekoče vzdrževanje drugih objektov- 180.000€
Javna snaga zajema predvsem čiščenje vseh javnih površin vključno s praznjenjem uličnih košev za
odpadke, košnjo zelenic, obrezovanje živih mej, zasajevanje, urejanje in zalivanje gred in cvetličnih korit,
obrezovanje, po potrebi podiranje drevja, grabljanje listja in odstranjevanje vejevja, izobešanje in
snemanje zastav, vzdrževanje klopi ipd. Naštete storitve izvaja JP Komunala Radgona, d.o.o.
Konto 402603-najemnine in zakupnine za druge objekte- 4.338€
Zakonska oz.druge pravne podlage :
-

Zakupna pogodba za zakup zemljišča/vrta, št.14/1.6/07-ZP/SS z dne 27.10.2007, sklenjena z
družbo Holding Slovenske železnice, d.o.o.

Na podlagi pogodbe plačujemo Slovenskim železnicam letno zakupnino v vrednosti 338,00 eur.
Na podlagi pogodbe plačujemo podjetju ADCO&DIXI najem in vzdrževanje mobilnih WC kabin in sicer
dveh na avtobusni postaji ter dveh na TŠC Trate.
Konto 402999-drugi operativni odhodki- 12.280€
V sklopu drugih operativnih odhodkov planiramo na podlagi Odločbe Zavoda za gozdove, odstranjevanje
vzpenjavk z mladih sadik v gozdnem parku (2.000,00 eur), nabavo digitalnega katastra javnih površin
(5.000,00 eur), nabavo in postavitev dodatnih košev za pasje iztrebke (1.500,00 eur), nabavo in postavitev
dodatnih klopi in miz (3.000,00 eur),sanacijo ograje ob stopnicah na grad (780,00 eur).
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13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
130209 - Investicijsko vzdrževanje občinskih cest

645.000€
100.000€

Potrebno je izvesti sanacijo določenih odsekov cest s sanacijo posedkov, preplastitvami določenih
odsekov, ureditvijo odvodnjavanja (mulde, kanalete, zamenjava poškodovanih propustov).
Sanirati je potrebno predvsem odseke v Spodnji Ščavnici, Lastomercih, Negovi, Kunovi, mestne ulice,…

1302102 – Modernizacija JP 605601 Orehovci-Kurbus-Škrlec

50.000€

Cesta poteka v delu naselja Ptujske ceste in v delu Črešnjevec. Prvi del ceste poteka delno v vzponu, kar
predstavlja slabo prevoznost predvsem v zimskem času in ob večjih nalivih v poletnih mesecih. Drugi del
ceste je ravninski, potrebno je urediti odvodnjavanje z izgradnjo meteorne kanalizacije. Z modernizacijo
bi se večina težav odpravila. Izvesti bo potrebno ustrezno odvodnjavanje z jarki, kanaletami, muldami in
propusti.
Dolžina ceste je 470m.
Možnost sofinanciranja (cca 4 hiše).

1302103 – Modernizacija LC 104051 G.Radgona-Norički Vrh

200.000€

Lokalna cesta je v zelo slabem stanju (večji posedki, različne deformacije, poškodovano odvodnjavanje,
glede na gostoto prometa je cesta preozka in nevarna predvsem na začetku, saj ni pločnikov). Celotna
dolžina ceste je 3076 m. Cesta je razdeljena na štiri dele (prvi del v dolžini 510 m je v Noričkem Vrhu,
drugi, tretji in četrti del pa je preostanek v skupni dolžini 2566 m).
V prvem delu se bo izvedla razširitev ceste, izgradnja pločnikov s potrebnimi manjšimi opornimi zidovi,
na novo se bo uredilo odvodnjavanje meteornih voda in zamenjala se bo obstoječa zastarela javna
razsvetljava. Z razširitvijo ceste in zgraditvijo pločnikov se bo povečala prometna varnost na tem odseku.

1302105 - Modernizacija JP 606051 Ivanjski Vrh-Kukovec

35.000€

Cesta poteka v delu naselja Ivanjski Vrh. Cesta je ravninska. Z modernizacijo se bo uredil problem
prevoznosti ceste (blato, luknje), uredilo se bo ustrezno odvodnjavanje meteornih voda z jarki,
kanaletami, muldami in propusti..
Dolžina ceste je 370 m.
Možnost sofinanciranja (cca 5 hiš).

130211 - Modernizacija JP 605791Negova-Lokavci (Pucko)

80.000€

Cesta poteka skozi del naselja Lokavci in je povezovalna. Večji del 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 700 m.
Možnost sofinanciranja (cca 3 hiše).

1302129 - Modernizacija JP 605504 Črešnjevci Drobec

20.000€

Cesta poteka v delu naselja Črešnjevci. Cesta je ravninska, zaradi majhnega naklona prihaja pri večjih
nalivih do težav z odvodnjavanjem meteornih voda. Potrebno je urediti odvodnjavanje meteorne
kanalizacije z izvedbo kanalet in muld.
Dolžina ceste je 110m.
Možnost sofinanciranja (cca 3 hiše).

130266 - Modernizacija ceste JP704721 Trotkova-Negovski vrh-Štrajngrova
65.000€

Stran 35 od 94

Cesta poteka v naselju Negovski Vrh in meji na sosednjo občino Benedikt. Vsaka občina financira
modernizacijo ceste v višini 50 %.
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.
Možnost sofinanciranja (cca 4 hiše).

130298 - Modernizacija JP 604951 G.Radgona-Lackova ulica

25.000€

Cesta poteka v mestu Gornja Radgona in je ena izmed redkih mestnih ulic, ki še ni asfaltirana.
Cesta poteka do domačije Vogrinec. Z modernizacijo se izvede asfaltiranje in meteorna kanalizacija, kar
bo rešilo problem odvodnjavanja ob poletnih nalivih.
Dolžina ceste je 64 m.
Možnost sofinanciranja (cca 3 hiše).

130299 - Modernizacija LC 104041 Sp.Ščavnica (stara šola) in JR

100.000€

Izvedena bo preplastitev ceste z razširitvijo in sanacijo posedkov v dolžini cca 650 m. Preplastitev se bo
izvedla do bivše stare šole oziroma do novega stanovanjskega objekta v Spodnji Ščavnici.
Ob lokalni cesti je potrebno zgraditi oziroma podaljšati pločnik do bivše stare šole – zdaj do
večstanovanjskega objekta v Sp. Ščavnici. Potrebno bo zgraditi asfaltni pločnik širine 1.50 m z vmesnim
zelenim pasom, potrebna bo izgradnja meteorne kanalizacije , izgradnja AB opornega zidu kot zaščita
obstoječega športnega igrišča. Istočasno se položijo cevi za javno razsvetljavo.

13029004 – Cestna razsvetljava

220.000€

130250 - Javna razsvetljava

220.000€

Konto 402200-električna energija- 130.000€
Stroški planirane električne energije predstavljajo stroške javne razsvetljave.
Konto 402503-tekoče vzdrževanje drugih objektov- 90.000€
Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave zajema menjavo žarnic, varovalk, odpravo manjših napak, oplesk
kandelabrov, zamenjavo kandelabrov ,…
Konec leta 2012 je predviden razpis za zamenjavo javne razsvetljave, na podlagi javno zasebnega
partnerstva. Izbran bo koncesionar za maksimalno dobo 10 let. Sama zamenjava javne razsvetljave bo
izvedena v letu 2013.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

1.364.378 €

130690 – Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega
omrežja v KS Negova, KS Spodnji Ivanjci in KS Spodnja Ščavnica
1.364.378 €
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 izvaja 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
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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
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
140291 - Sofinanciranje razvoja malega gospodarstva

20.000€
20.000 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
-

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št.
33/07 z dne 01.07.2007)

Dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona, je urejeno
s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Gornja Radgona.
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja, potencialni
podjetniki in podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v register.
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se dodeljujejo za naslednje ukrepe in namene:
-

Subvencioniranje obrestne mere za dodeljene bančne kredite,

-

Pospeševanje zaposlovanja iskalcev zaposlitve,

-

Promocija izdelkov in storitev podjetja

Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona, se dodeljujejo na
podlagi javnega razpisa, objavljenega v sredstvih javnega obveščanja.

14039001 - Promocija občine

12.500€

140303 - Promocija občine na Kmetijsko živilskem sejmu

2.500 €

Z vrednostjo 2.500,00 eur so planirani stroški celotne organizacije in vseh aktivnosti na Kmetijsko
živilskem sejmu v Gornji Radgoni, katere 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 samem pomenu. V programu del v prihodnjih letih je nadgradnja Lisjakove struge. V
programskem obdobju razvoja podeželja RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 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 idr.).
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V proračun je zajet strošek za pripravo projekta na omenjeni javni razpis z naslovom nadgradnje že
obstoječe hiše z mlinom, ob kateri je nekoč že stal mlin.

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

1021.069 €
821.620 €

Projekt SKUPAJ je Občina Gornja Radgona, kot vodilni partner projekta, uspešno prijavila 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 SKUPAJ predstavlja nadgradnjo bilateralnega natečaja, saj se bodo arhitekturne ideje zmagovalne
ekipe skozi ta projekt začele udejanjati. Po končanem projektu bosta mesti z vstopom v stari mestni jedri
krajinsko arhitekturno povezani in ponovno prostorsko zedinjeni.
Projekt SKUPAJ je sestavljen iz treh vsebinskih sklopov in sicer:
•
•

Upravljanje projekta ter informiranje in obveščanje javnosti
Izvedbeni projekti:
o OBČINA GORNJA RADGONA: območje vhoda v mesto Gornja Radgona – plato nad reko
Muro, preoblikovanje nekdanjega mejno-policijskega območja kot vstopnega mestnega
portala, sestop do Mure in prostor za zadrževanje ob Muri, naravnanost lokacije kot vis-á-vis
glede na območje pred policijsko postajo na avstrijski strani reke, privez za čolne,
multifunkcionalna raba – oder, sončna ploščad ipd., oblikovanje prostora in zasaditev rastlin,
kot dopolnilo k že obstoječim elementom, s sedalnimi elementi, promenada ob Muri z
obnovljenim obrežnim zidom v posameznih odsekih in točkovnimi dostopi do brežine.
o OBČINA BAD RADKERSBURG: območje pred policijsko postajo Bad Radkersburg
(oblikovanje urbanega balkona ob Muri, ki povezuje most, staro mestno jedro in reko Muro),
območje pred uradom Bad Radkersburg (predvideva se preoblikovanje bivšega carinskega
območja v vstopni portal v Bad Radkersburg) in mestni park Bad Radkersburg (tvoril naj bi
stičišče nabrežja Mure in zgodovinskega mestnega jedra)
• Idejne zasnove:
o za ureditev promenade ob Muri v Gornji Radgoni
o za ureditev nabrežja Mure v Bad Radkersburgu
o za širitev struge reke Mure v Gornji Radgoni.
S projektom se zasledujejo naslednji cilji:
•

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;
• razširitev kroga aktivnega delovanja lokalnega prebivalstva in obiskovalcev z vzpostavitvijo 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 obeh mest in 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.
Načrtovano trajanje projekta je 36 mesecev s pričetkom v mesecu juliju 2010.
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140308 - Turistična in druga prometna signalizacija

10.000 €

Občina Gornja Radgona projekt postavitve turistične in druge prometne signalizacije izvaja postopno. V
preteklih letih si je pridobila elaborat (Advertis d.o.o.), potrjen s strani Direkcija RS za ceste ter postavila
signalizacijo v centru mesta. V letu 2012 se je zaradi dodatnih naročil in nekaterih sprememb Elaborat
dopolnil. Postavitev lamel se bo predvidoma v letu 2013 na državni cesti končala, nadaljevala pa se bo
postavitev prometne signalizacije na občinskih cestah.

140309 - Drugi projekti

24.528 €

Iz postavke bo Občina s pogodbo pomagala predfinancirati projekt Turističnega društva Negova - Sp.
Ivanjci »Grajski tabor Negova«, ki je ovrednoten v višini 26.406,00 € in v višini 85 % financiran s strani
LAS Prlekija. Izvajanje projekta je razporejeno na dve leti :
-

v letu 2013 bodo nastali stroški v vrednosti 21.528,00 eur,

-

v letu 2014 bodo nastali stroški v vrednosti 4.878,00 eur.

Projekt spodbuja turizem in osvešča prebivalstvo o pomenu kulturne dediščine, prav tako ponuja možnost
promoviranja kraja, občine in celotne Prlekije z nastopom po Sloveniji in drugod.
Projekt pomagamo predfinancirati zaradi tega, ker društvo razpolaga z manjšimi finančnimi sredstvi in
tega samo ne zmore.
Razlika 3.000,00 eur je planirana za morebitna sofinanciranja manjših projektov turističnega pomena, kjer
nastopamo kot partner (npr. projekt » V živi sliki in besedi«, projekt »Skupna ekološka blagovna znamka
območja LAS Prlekija«)

140314 - Sofinanciranje programov v turizmu

6.000 €

V postavki je zajetih več programov in projektov, ki se izvajajo tekom leta in sicer :
-

celotna izvedba in promocija treh tradicionalnih sejmov v Gornji Radgoni in Negovi (Petrov
sejem, Leopoldov sejem, sejem v Negovi),

-

sofinanciranje raznih programov, ki se izvajajo v Občini Gornja Radgona ali v regiji tekom leta
(razstave, predstavitve, delavnice, izdaja manjšega promocijskega materiala, projekt vinske
kraljice, projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna, promocija kmečkih tržnic) ter

-

druge nepredvidene aktivnosti.

V programu je tudi ponatis brošure Vrelci.

140316 - Sofinanciranje programov turističnih društev-razpis

7.200 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
-

Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 44/08 z dne 01.06.2008)

Pogoje, postopke in merila za vrednotenje in sofinanciranje dejavnosti društev in zveze, ki delujejo na
področju pospeševanja razvoja turizma na območju Občine Gornja Radgona, določa Pravilnik o
sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona.
Društva, ki so upravičena do razpisanih sredstev, so turistična društva, društva za ohranjanje ljudskih
običajev, hortikulturna društva in okoljevarstvena društva.
Predmet sofinanciranja dejavnosti društev so praviloma aktivnosti z naslednjimi vsebinami :
-

Izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev Občine in društva
na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma, v tujini, ipd.

-

Izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razgednica, brišura, ipd.

-

Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,

-

Akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepšanja okolja,
ohranjanja starih šeg in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razgledišč, čistilne akcije
in podobno, spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti ipd.,
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-

Organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena,

-

Aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,

-

Izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društva : seminarji, predavanja,
delavnice, ekskurzije ipd.,

-

Oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja.

Pravilnik natančneje določa tudi pravila in kriterije za dodeljevanje sredstev.

140317 - Pomurska turistična zveza - sofinanciranje

800 €

Na osnovi skupnega razvoja turizma v Pomurju, skupnih aktivnosti, usklajevanj ter povezav, je sklenjena
pogodba o sofinanciranju skupno dogovorjenih programov v tekočem letu.

140318 - RRA Mura

2.500 €

Na podlagi poslovnega načrta RRA Mure d.o.o., Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo
(RRA Mura d.o.o.) ter Pogodbe o sofinanciranju izvajanja dejavnosti v tekočem letu, občine sofinancirajo
deleže, glede na obseg dejavnosti in različne aktivnosti.

140319-PORA, razvojna agencija Gornja Radgona

127.771€

V svojem finančnem načrtu za leto 2013 Javni zavod PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, na svoji
odhodkovni strani načrtuje stroške v skupni vrednosti 198.506,00 eur in sicer :
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim (osnovne plače, sejnine, nagrade, odpravnine, regres za dopust,
regres za prehrano, povračila stroškov prevoza na delo, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, prispevki delodajalca za soc.var.)- 119.586,00 eur,
2. Izdatki za blago, material, storitve, opremo (pisarniški material, časopisi, revije, strokovna literatura,
telefon, poštne storitve, čistila, voda in komunalne storitve, elektrika, reprezentanca, stroški ogrevanja,
varstvo pri delu, stroški vzdrževanja, izobraževanje, seminarji, investicijsko vzdrževanje, nabava
računalniške opreme,drobni inventar, dnevnice za službena potovanja, kilometrina - 78.920,00 eur :
Na prihodkovni strani finančnega načrta, Javni zavod PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, načrtuje
naslednje prihodke :
- refundacija računovodskih uslug- 12.455,00 eur,
- prihodek za projekt SKUPAJ- 23.300,00 eur,
- prihodek za projekt JEM LOKALNO- 2.650,00 eur,
- prihodek za projekt »Jezero«- 26.330,00 eur in
- lastni prihodki- 6.000,00 eur.
Razliko med prihodki in odhodki v vrednosti 127.771,00 eur namenjamo iz proračuna za leto 2013 in
sicer v naslednjih zneskih :
Konto 413300-tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim119.586€

Konto 413302-tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve- 8.185€

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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140323- Izgradnja Murske kolesarske poti

10.651€

Regionalna razvojna agencija Mura je vodilni partner v projektu Mura-Drava.bike, ki se izvaja v okviru
projektov čezmejnega sodelovanja OP IPA SI-HR 2007-2013, pri izvajanju katerega pa kot pridružene
članice sodelujejo tudi vse občine, ki ležijo ob reki Muri.
Ena od ključnih projektnih aktivnosti partnerjev je bila določitev usklajenega in dokončnega poteka
trase kolesarske poti ob reki Muri, ki bo tako predstavljala osnovo za varno in privlačno kolesarjenje,
ter na ta način omogočala vzpostavitev atraktivne regijske turistične destinacije vzdolž celotnega
področja. Plod usklajenega dela RRA Mura in vseh pridruženih občin je tako javno podpisan dokument
Sporazum o sodelovanju pri vzpostavitvi Murske kolesarske poti, ki opredeljuje konsenzualni potek trase,
kakor tudi sporazumno zavezo vseh partnerjev, da bodo pri izvajanju svojih bodočih aktivnosti delovale v
smeri pozitivne podpore pri razvoju kolesarskega turizma v okviru Murske kolesarske poti. Dogovorjen
potek trase se navezuje na mrežo lokalnih oziroma regionalnih kolesarskih povezav.
Na podlagi opredeljenega poteka trase je RRA Mura pristopila k pridobitvi gradbene dokumentacije (IDP,
PGD in PZI) ter vseh soglasij, ki zadoščajo pogojem za pridobitev gradbenega dovoljenja, za odseke
trase, ki jih je potrebno obnoviti ali zgraditi na novo, pridružene občine pa so se zavezale, da bodo po
svojih najboljših močeh zagotovile potrebno podporo pri razvoju kolesarskega turizma ob reki Muri.
Pridobljena projekta dokumentacija predstavlja formalno osnovo za pristop k aktivnostim gradnje
manjkajočih odsekov, pri čemer gre za aktivnost, ki ni bila predvidena v sklopu projekta MuraDrava.bike. S projektnim predlogom izgradnje kolesarskih poti bi tako smiselno in vsebinsko uporabili
rezultate projekta Mura-Drava.bike.
Z izgradnjo manjkajočih delov trase in premostitvenih objektov ter s posodobitvijo obstoječih delov trase
bi se na področju celotnega področja 13-ih občin izoblikoval zaključen infrastrukturni projekt, ki bi
omogočal zasledovanje razvojnih, gospodarskih in turističnih ciljev regije. Potek trase se navezuje tako na
levi kot desni breg Mure in v svoji celovitosti predstavlja cca. 130 km urejenih kolesarskih poti, k
izgradnji katerih se bo pristopilo fazno, skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi in opredeljenimi
razvojnimi potenciali posameznih občin. Navkljub fazni izvedbi gradnje posameznih odsekov pa to ne
vpliva na celovitost oziroma zveznost kolesarske poti ob Muri. Gradnja odsekov bi potekala na način, da
se kvalitetno in varnostno nadgrajuje obstoječe stanje povezanih odsekov, v sklopu projekta je
predvidena izgradnja in ureditev naslednjih prometnih odsekov po posameznih občinah:
•
•
•
•

Občina Apače: izgradnja makadamske kolesarske poti na obrambnem nasipu v dolžini 580 m;
ureditev obstoječe makadamske poti v dolžini 420 m,; postavitev dveh info. tabel;
Občina Gornja Radgona: izgradnja in ureditev kolesarske poti (asfaltiranje makadamske poti) v
dolžini 245 m; izgradnja makadamske kolesarske poti na obrambnem nasipu v dolžini 2.960 m;
prometna ureditev poti.
Občina Veržej: izgradnja makadamske kolesarske poti na obrambnem nasipu v dolžini 3.661 m;
ureditev makadamske kolesarske poti v dolžini 43 m; prometna ureditev poti.
Občina Križevci: izdelava idejnih projektov za sanacijo in ureditev Gajševskega jezera; izgradnja
makadamske kolesarske poti na obrambnem nasipu v dolžini 353 m.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki
150201 - Sanacija odlagališča Hrastje Mota

89.794€

13.301€

Zakonska oz. druge pravne podlage :
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
- Dogovor o izvajanju aktivnosti na odlagališču nenevarnih odpadkov Hrastje Mota s podjetjem
Subermacher Slovenija d.o.o.
Osnovni akt ki ureja področja odlagališč je Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih.
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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

11.493€

Zakonska oz. druge pravne podlage :
- Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci, d.o.o.
- Medobčinska pogodba za sofinanciranje CERO Puconci
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 27 pomurskih 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 izvajala II. faza projekta. Na podlagi finančnega
plana in finančnih sporazumov in v skladu z Aneksom 5 k Medobčinski pogodbi za sofinanciranje CERO
Puconci ter odločbe št. KS OP ROPI/5/1/Puconci-2.faza/0, planiramo sofinanciranje zbirno sortirnega
centra Puconci v višini 11.492,73 eur.

150205 - Zbiranje in ravnanje z odpadki- prevzem odpadne plastike
Saubermacher Slovenija
30.000€
Zakonska oz. druge pravne podlage :
- Koncesijska pogodba za izvajanje gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki,
sklenjena s podjetjem Saubermacher Slovenija, d.o.o., št. 163/99-P z dne 16.08.1999; aneks št.1
z dne 10.12.2007; aneks št.2 z dne 11.05.2009; aneks št.3 z dne 25.05.2009; aneks št.4 z dne
29.01.2010; aneks št.5 z dne 11.05.2010; aneks št.6 z dne 12.01.2011; aneks št.7 z dne
30.12.2011
Na osnovi aneksa št. 5 h Koncesijski pogodbi za izvajanje gospodarske javne službe ravnanje s
komunalnimi odpadki nam podjetje Saubermacher Slovenija mesečno zaračunava prevzem mešane
embalaže pri gospodinjstvih. V okviru planirane postavke je potrebno zagotoviti tudi sredstva za transport
oziroma razdelitev vrečk za vsa gospodinjstva v občini.

150206 - Subvencioniranje cene storitev obdelave in odlaganja preostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov- CERO Puconci
35.000€
Zakonska oz. druge pravne podlage :
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 63,09)
Delež subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov v letu 2012 je znašal 40 %.
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 2013 lahko tako znaša subvencija največ 35 %.
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15029002 – Ravnanje z odpadno vodo
150203- Čistilna naprava Gornja Radgona

4.495.243€

4.464.013€

Do 31.12.2015 je v mestu Gornji Radgona, ki zajema aglomeracijo 3064 Gornja Radgona, predvidena
izgradnja ločenega sistema fekalne kanalizacije, izgradnja platoja za čistilno napravo ter izgradnja same
čistilne naprave s pripadajočo infrastrukturo.
Gradbeno dovoljenje za izgradnjo platoja za čistilno napravo, ki v tem projektu predstavlja prvo fazo
izgradnje, je bilo pridobljeno v letu 2012, izgradnja le tega se predvideva v začetku leta 2013. Postopek
za izbiro izvajalca predmetne gradnje je v teku.
Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja so izdelani, vložena je tudi vloga za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Za izgradnjo čistilne naprave je bil izdelan tudi idejni projekt. Vloga za pridobitev kohezijskih
sredstev je bila v letu 2012 oddana na pristojno ministrstvo in čakamo na odločbo o dodelitvi kohezijskih
sredstev.
V letu 2013 planiramo naslednje aktivnosti :
Ureditev platoja in prestavitev potoka Hercegovščak (762.550,52 eur):
V letu 2013 se predvideva prestavitev potoka Hercegovščak, izgradnja mostu ter izvedba nasipa z delnim
platojem. Plato ne bo dokončan na mestu, kjer se bo gradila čistilna naprava, da ne bi bilo potrebno že
navožene zemlje ponovno izkopavati in odvažati.
Centralna čistilna naprava (1.255.222,20 eur):
Začela se bodo izvajati gradbena dela na čistilna napravi, zgradila se bo dovozna cesta in uredila druga
infrastruktura (vodovod, trafo postaja, telefon).
Kanalizacijski sistem Gornja Radgona (2.436.240,48 eur):
Predvideva se izgradnja cca 65 % kanalizacijskega sistema v tem letu.

150241 - Odkup montažne čistilne naprave na Tratah

10.830€

V okviru te postavke se od podjetja SGP Pomgrad odkupi montažna čistilna naprava na Tratah (samo
razlika med celotno vrednostjo čistilne naprave in že plačano najemnino).

150242 - Vzdrževanje čistilnih naprav

20.400€

V okviru te postavke so predvideni stroški vzdrževanja čistilne naprave na Tratah v Gor. Radgoni in
stroški vzdrževanja čistilne naprave v Negovi (20.100,00 eur) ter stroški električne energije čistilnih
naprav (300,00 eur).

15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot26.332€
150501- Revitalizacija naravnega in turističnega bisera Ščavniške dolineNegovsko jezero
26.332€
Sonaravna in turistična oživitev jezera bo prispevala k ponovni vzpostavitvi biotske raznovrstnosti
zaščitenega območja (Krajinski park Negova in Negovsko jezero), k spodbujanju trajnostnega upravljanja
s podeželskimi viri, izobraževanju in ozaveščanju prebivalstva o pomenu območja ter nove možnosti
razvoja turizma.
Najpomembnejša ciljna skupina so lokalno prebivalstvo, pri čemer se bodo še posebej izpostavili mladi
vseh starosti. Lokalno prebivalstvo bo vključeno kot uporabnik revitaliziranega jezera. Mladi so ključni
za nadaljnji razvoj območja, za vzpostavljanje odgovornejšega odnosa do okolja in potencialni izvajalci
in koristniki nadaljnjega turističnega razvoja. Tretja ciljna skupina je strokovna javnost s področja
ekoremediacij, vodarstva in ohranjanja narave.
Glavne projektne dejavnosti, ki so podlaga za nastanek stroškov, so :
- vodenje projekta,
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- delavnice : organizirane bodo tri oblike delavnic in sicer delavnice z lokalno skupnostjo, kjer bodo
prebivalci območja občine seznanjeni z aktivnostmi revitalizacije in razvoja Negovskega jezera. Druga
delavnica bo z mladimi, na kateri se bodo oblikovali različni razvojni scenariji razvoja ob Negovskem
jezeru ter možne oblike revitalizacij z uporabo ekoremediacij. Tretja delavnica bo organizirana za
strokovno javnost s področja ekoremediacij, vodarstva in turizma. Na delavnici bodo strokovnjaki
proučili predloge revitalizacije Negovskega jezera s strani lokalnega prebivalstva in mladih ter predlagali
variantne rešitve revitalizacij za območje Negovskega jezera.
- poletna šola : povabljeni bodo študentje Pomurske regije in širše. V prvem delu bodo potekala strokovna
predavanja vrhunskih strokovnjakov s področja ekoremediacij, vodarstva in turizma, kjer bodo
predstavljeni najnovejši dosežki strok, aplicirani na razmere Negovskega jezera. V drugem delu si bodo
udeleženci ogledali primere dobrih praks revitalizacij voda ter razvili inovativni pristop trajnostnega
razvoja območja ob Negovskem jezeru.
- priprava, oblikovanje in tisk Kataloga revitalizacijskih pristopov ob Negovskem jezeru ter publikacije :
v katalogi bodo vključeni predlogi revitalizacij lokalnega prebivalstva, mladih, strokovne javnosti ter
rezultati poletne šole, ki bo služil kreiranju novih projektov, ki jih bo regija pripravila kot osnovo za nov
razvoj ob revitaliziranem Negovskem jezeru.
- promocija projekta : predstavitev v tiskanih medijih in priprava treh strokovnih člankov.
Cilji projekta so :
- priprava idejnih predlog in oblikovanje rešitev sonaravne sanacije Negovskega jezera ter možnosti
nadaljnjega razvoja sonaravnega turizma,
- izobraževanje in osveščanje vsega prebivalstva o pomenu jezera, ohranjanju narave ter vzpostavljanju
ravnovesja v naravnem okolju,
- povečanje zanimanja za zavarovano območje Krajinski park Negova in Negovsko jezero ter
spoznavanje omejitev zaradi varovalnega režima območja.
Pričakovani rezultati projekta :
- kakovostne strokovne podlage za kasnejšo revitalizacijo Negovskega jezera,
- boljša osveščenost prebivalstva o pomenu različnih biotopov za življenje in razvoj ter o pomenu
zavarovalnih območij- publikacija,
- spoznavanje sonaravnih načinov revitalizacije stoječih voda, ki bodo prenosljiva tudi v povsem domače
okolje, čemur so namenjene delavnice.

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

130.000€
50.000€

Tudi v letu 2013 bo potrebno nadaljevati z geodetskimi odmerami cest, ki se modernizirajo in tudi ostalih
cest, ker se stanje na terenu ne ujema z mapno kopijo. Potrebno je izvesti geodetske odmere predvsem na
cestah, ki potekajo po zemljiščih Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov.

160213 - Geodetske odmere, overitve pogodb, cenitev nepremičnin, ZK vložki,
geomehanske raziskave
80.000€
Planirana finančna sredstva so potrebna za :
- overitev pogodb in ZK vložka za odmerjene ceste- 10.000,00 eur,
- razne geodetske odmere in cenitve nepremičnin- 58.000,00 eur,
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- potrebe sklepanja notarskih pogodb, ki služijo v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj za dokazila
o pravici graditve, če se nepremičnine kjer je predvidena izgradnja, ne nahajajo v lasti Občine Gornja
Radgona. Prav tako se v okviru navedene postavke pojavljajo stroški zemljiškoknjižnih vpisov sklenjenih
služnostnih in drugih vrstah pogodb (stavbna pravica, najemne pogodbe), geodetskih izmer ter cenitev
nepremičnin in morebitnih odškodnin lastnikom za posege v njihova zemljišča. V letu 2013 se tako
predvideva vknjižba pogodb o ustanovitvi služnosti in zemljiškoknjižni predlogi za vpis pogodb za
izgradnjo kanalizacije Gornja Radgona-aglomeracija 3064, kanalizacija Gornja Radgona
(Podgrad,Lomanoše) in vodovoda Gornja Radgona, kjer so že izdelani projekti za gradnjo. Ocena tega
stroška v letu 2013 za cca 200 pogodb znaša cca 12.000,00 eur

16029003 – Prostorsko načrtovanje

130.000€

160208 - Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska dokumentacija
130.000€

Planirana finančna sredstva so potrebna za :
- ceste, ki so uvrščene v Načrt razvojnih programov in je potrebno zanje v letu 2013 naročiti izdelavo
projektne dokumentacije- 30.000,00 eur,
- Izdelava občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona – OPN- 12.848,00 eur
- Izdelava okoljskega poročila v postopku celovite presoje vplivov na okolje za OPN občine Gornja
Radgona- 2.352,00 eur,
- Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti in razredov nevarnosti ter kart poplavne in erozijske
ogroženosti na območju OPN- 13.950,00 eur,
- Izdelava Hidrološko – hidravlične analize visokovodnih razmer Hercegovskega in Črešnjevskega
potoka- 3.528,00 eur,
- Sprememba in dopolnitev Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka
za območje Občine Gornja Radgona- 14.400,00 eur,
- Spremembe in dopolnitve ostalih prostorskih aktov, ki so podlaga za pridobitev gradbenih dovoljenj10.000,00 eur
- V letu 2013 je potrebno pristopiti k naročilu in izdelavi še manjkajoče projektne dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo čistilne naprave s pripadajočo infrastrukturo- 42.922,00 eur

16039001 – Oskrba z vodo

294.751€

160211- Sofinanciranje vodooskrbe SV Slovenije

19.750€

V okviru projekta »Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo-SZ Slovenske gorice«, je vključenih 12
občin, v okviru katerega je predvidena izvedba 7 sklopov (6 odsekov in en povezovalni priključek). Čas
implementacije projekta je od 2008-2012-2013, s tem da bo v letu 2014 prišlo do realizacije preostanka
zadržanega zneska (5 % gradnje).
Planirana višina sredstev temelji na predpostavki, da bo država v svojem deležu pokrivala tudi sredstva
potrebna za plačilo aneksov, ki za Občino Gornja Radgona znašajo 54.000,00 eur.

160214- Najem prostora za vodovodno prečrpališče

1.560€

Zakonska oz.druge pravne podlage :
-

Najemna pogodba o najemu dela stanovanja št. 49/2012-P z dne 26.03.2012

Sredstva namenjamo plačilu najema kletnih prostorov stanovanjskega objekta, kjer se nahaja vodovodno
prečrpališče s črpalkami in hidroforom, preko katerega se oskbuje s pitno vodo iz javnega vodovodnega
omrežja, naselje Hercegovščak.

1603901- Izgradnja manjših vodovodov
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15.000€

Ker se znotraj leta pojavljajo nepričakovani izdatki za ureditev ustrezne preskrbe s pitno vodo iz javnega
vodovodnega omrežja- npr. velike težave s preskrbo iz lastnih virov, ki so pogosto oporečni, izgradnja
priključkov za posebno socialno ogrožene družine, ki sploh nimajo urejene ustrezne preskrbe s pitno
vodo, izboljšanje tlačnih razmer ali delne rekonstrukcije itd.

160398: Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja
»Vodovodno omrežje- sistem C«
258.441€
Vsa dokumentacija za izvedbo 9 novih javnih vodovodnih sistemov na področju občine Gornja Radgona
je bila že izdelana, pridobljena so bila tudi vsa gradbena dovoljenja razen za gradnjo vodovoda Gornja
Radgona, v septembru 2012 je bila vložena tudi vloga za pridobitev finančnih sredstev kohezijskega
sklada. Delež financiranja bi naj bil naslednji: 66 % neto vrednosti kohezijski sklad, 24 % neto vrednosti
proračun Republike Slovenije in 10 % neto vrednosti proračun Občine Gornja Radgona. Odločbo o
dodelitvi sredstev pričakujemo do konca leta 2012 ali v začetku leta 2013, ko bi pričeli tudi z gradnjo. V
teku je tudi že postopek za izbiro izvajalca gradnje, ki ga vodi vodilna Občina Ljutomer.
V letu 2013 je predvidena izvedba primarnega vodovoda Gornja Radgona v skupni vrednosti
1.566.830,00 eur, delež občine 156.683,00 ter vodovoda Simoničev breg v skupni vrednosti 324.341,00
eur, delež občine 32.434,00 eur ter Črpališča Hercegovščak v skupni vrednosti 25.764,00 eur, delež
občine 2.577,00 eur.

16039003 - Objekti za rekreacijo

46.100€

160399 - Mestni park

46.100€

V letu 2013 namenjamo vzdrževanju mestnega parka 46.100,00 eur in sicer za naslednje vrste stroškov :
Konto 402002-storitve varovanja zgradb in prostorov- 2.000€
Konto 402200-električna energija- 4.500€
Konto 402203-voda in komunalne storitve- 1.500€
Konto 402299-druge storitve komunikacij in komunale- 100€
Konto 402503-tekoče vzdrževanje drugih objektov- 30.000€
Konto 402512-zavarovalne premije za opremo- 2.000€
Konto 402999-drugi operativni odhodki- 6.000€

16039004 – Praznično urejanje naselij
160305 Vzdrževanje in zasaditev zelenih površin

3.000€
3.000€

Sredstva na postavki namenjamo vzdrževanju že obstoječih zelenih površin in zasaditvi novih, zasaditvi
in urejanju cvetličnih korit in cvetličnih gred v mestu Gornja Radgona ter za ureditvi in zasaditvi
manjkajočih dreves v sklopu drevoreda v mestu Gornja Radgona.

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

183.100€
46.000€

Zakonska oz. druge pravne podlage :
- Pogodba o najemu infrastrukture in izvajanju GJS, št. 437/2009-P z dne 31.12.2009, sklenjena z
javnim podjetjem Komunala Radgona, d.o.o.
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.
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160399-1- Vzdrževanje in zavarovanje- vodovod in kanalizacija

92.000€

Konto 402512-zavarovalne premije za opremo- 52.000€
Konto 402599-drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje- 40.000€
Sredstva, rezervirana v višini 40.000,00 eur pomenijo stroške, ki nastanejo v zvezi okvar na javni
infrastrukturi- vodovodu in kanalizaciji.

160399-3- Izdelava katastra

20.000€

Vodenje katastra sodi med obvezna opravila občin po vsej državi. V letu 2010 je Občine Gornja Radgona
naročila izdelavo elektronskega katastra, ki ga je izdelalo podjetje Terragis iz Ljubljane, hkrati je nabavila
računalniško opremo in ustrezne elektronske merilnike.
V letu 2011 je podjetje Komunala Radgona zaposlilo referenta za vodenje katastra z univerzitetno
izobrazbo.
V letu 2012 je podjetje Terragis pripravilo kataster in ga predalo podjetju Komunala Radgona, d.o.o. ter
Geodetski upravi R Slovenije. V tem obdobju se je referent za vodenje katastra usposabljal za delo na
samem katastru. Danes je nivo njegove usposobljenosti takšna, da lahko podjetje za potrebe svojega
lastnika izvede vse potrebne vnose, spremembe, kreira potrebne izpise, pripravlja poročila in podobno. Da
je slednje izjemno koristno, se je izkazalo v fazi izdelave projektov za vodovodni sistem KRAK C in za
kanalizacijsko omrežje vezano na centralno čistilno napravo, kjer se je lastniku, predvsem pa samim
načrtovalcem nudila konkretna podpora v detajlnem načrtovanju. Obenem je podjetje pričelo z
inventarizacijo drugih objektov v občinskem prostoru, da bi lastnik in samo podjetje razpolagalo s
tekočim stanjem in pregledom nad določenim javnim premoženjem.
Uvedba lastnega katastra se ni zgodila zgolj zaradi nacionalnih določil na tem področju, ampak gre za
prispevek k aktualizaciji podatkov in informacij, zmanjševanju stroškov popravil, skrajševanju časa
odpravljanja defektov, standardizaciji vgradnih elementov ipd.

160399-4- Sofinanciranje malih čistilnih naprav

10.000€

Projekt sistematičnega uvajanja malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) je podjetje Komunala
Radgona, d.o.o. zasnovala zaradi dejstva, ker bodo morali subjekti, ki ne bodo priklopljeni na centralno
čistilno napravo do leta 2017, vgraditi lastne ali male skupinske čistilne naprave, s čimer se bo odpravil
sedanji sistem greznic.
Da bi prebivalstvu pomagali na tem področju, smo predvideli pristop, razdeljen v dve fazi :
-

faza uvajanja,

-

faza izvedbe

Prvo fazo namenjajo informiranju in svetovalni pomoči prebivalstva, da bi slednjemu pojasnili zakonske
direktive, mu predstavili rešitve (ozaveščanje in motivacija), olajšali izbiro med množico rešitev in
različnih vrst opreme (tehnično svetovanje) ter ga usmerjali k brezplačnim in cenejšim virom
sofinanciranja (finančno svetovanje in dogovarjanje o bonifikacijah na temo večjih naročil).
V fazi izvedbe predvidevajo sodelovanje pri vgradnjah samih čistilnih naprav, kasneje pa pri monitoringu
in morda tudi pri servisu, če bodo za te namene usposobili delovno silo in se o servisiranju dogovorili tudi
z dobavitelji.

160399-5- Dokapitalizacija JP Komunala Radgona, d.o.o.

15.100€

Podjetju Komunala Radgona, d.o.o. namenjamo sredstva za sofinanciranje nabave traktorja s priključki.

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

128.000€

160540 – Vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in večstanovanjskih hiš
120.000 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
- Stanovanjski zakon
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- Pogodba o opravljanju storitev upravljanja večstanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov,
ki so v lasti Občine Gornja Radgona, št. 35/2003-P z dne 11.04.2003, sklenjena s podjetjem Stanovanjsko
komunalno podjetje Gornja Radgona, d.o.o.; aneks z dne 29.03.2011; aneks z dne 29.12.2011
Postavka zajema :
- predvidene stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja stanovanj, ki se izvaja tekom celega leta v
sodelovanju z upravniki stanovanj in poslovnih prostorov (Stanovanjsko komunalno podjetje, d.o.o. in
FISA, d.o.o.)
- predvidene stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja večstanovanjskih hiš, ki se izvaja tekom
celega leta v sodelovanju z upravniki večstanovanjskih stavb (Stanovanjsko komunalno podjetje, d.o.o. in
FISA, d.o.o.)
- predvidene stroške izvajanja nujnih interventnih posegov in ostalih manjših vzdrževalnih del v
stanovanjih in poslovnih prostorih, ki se izvaja prav tako v sodelovanju z upravniki stanovanj, poslovnih
prostorov in večstanovanjskih stavb (Stanovanjsko komunalno podjetje, d.o.o. in FISA, d.o.o.)

160542 – Izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini-

8.000 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
- Stanovanjski zakon
- Pogodba o opravljanju storitev upravljanja večstanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov,
ki so v lasti Občine Gornja Radgona, št. 35/2003-P z dne 11.04.2003, sklenjena s podjetjem Stanovanjsko
komunalno podjetje Gornja Radgona, d.o.o.; aneks z dne 29.03.2011; aneks z dne 29.12.2011
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 in se financirajo
glede na odgovarjajoče deleže v načrtih etažne lastnine in zemljiški knjigi. Vse aktivnosti vodijo
upravniki večstanovanjskih stavb.

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju

68.020€

160590 – Stroški upravljanja stanovanj in poslovnih prostorov

45.620 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
- Stanovanjski zakon
- Pogodba o opravljanju storitev upravljanja večstanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov,
ki so v lasti Občine Gornja Radgona, št. 35/2003-P z dne 11.04.2003, sklenjena s podjetjem Stanovanjsko
komunalno podjetje Gornja Radgona, d.o.o.; aneks z dne 29.03.2011; aneks z dne 29.12.2011
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 in jih zastopa v poslih, ki se nanašajo na upravljanje večstanovanjske stavbe.
Občina Gornja Radgona plačuje stroške upravljanja Stanovanjsko komunalnemu podjetju, d.o.o. in
podjetju FISA, d.o.o. in sicer na podlagi pogodbe o opravljanju storitev upravljanja večstanovanjskih hiš,
stanovanj in poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Gornja Radgona.

160594 – Obnova kotlovnice na Mladinski 5 ter obnova toplovodov in podpostaj

22.400 €

V letu 2013 je planirana izvedba celovite obnove kotlovnice na Mladinski 5 v Gornji Radgoni s
prehodom na zemeljski plin. Istočasno z obnovo kotlovnice se mora izvesti tudi obnova dotrajanih
toplovodov ter podpostaj v posamezni večstanovanjski stavbi, ki so vezane na kotlovnico na Mladinski 5.
S strani upravnika SKP d.o.o. je bila posredovana informacija, da bo morala Občina Gornja Radgona za
svoja stanovanja, ki so priključena na kotlovnico na Mladinski 5, v letu 2013 zagotoviti finančna sredstva
v višini 22.400,00 eur za obnovo toplovodov in podpostaj ter v letu 2014 finančna sredstva v višini
25.400,00 EUR za obnovo kotlovnice na Mladinski 5.

Stran 48 od 94

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov
170202 - Ureditev prostorov za paradontologijo

42.747€
38.447€

Zdravstveni dom Gornja Radgona je v letu 2012 uredil paradontološko ambulanto, operacijski prostor,
čakalnico ter skupni prostor za zobozdravstveni trakt. Vrednost investicije je razdeljena na deleže občin.
Dela v investiciji zajemajo medicinsko opremo, pohištveno opremo ter gradbena dela. Zdravstveni dom
Gornja Radgona zagotavlja iz svojih lastnih sredstev z ustanovitelji dogovorjen 13,10% delež celotne
investicije. Občina Gornja Radgona zagotavlja 42,89% delež celotne investicije.

170205 – Sofinanciranje nabave avtobusa za odvzem krvi na terenu

4.300€

Center za transfuzijsko medicino Univerzitetnega kliničnega centra Maribor s priključenimi Enotami za
transfuzijsko dejavnost, EDT Ptuj in Murska Sobota, izvaja dejavnost preskrbe s krvjo za področje
severovzhodne Slovenije. Dejavnost preskrbe s krvjo obsega zbiranje krvi, predelavo, testiranje in
oskrbe s krvjo in krvnimi pripravki. Predpogoj za zagotavljanje zadostne količine varne krvi je zadostno
število zdravih krvodajalk in krvodajalcev. Novi avtobus za odvzem krvi bo namenjen odvzemu krvi
izven Centra – na nekaterih sedanjih terenih in številnih novih lokacijah. Oprema avtobusa bo sodobna,
kakovostna in v skladu s standardi in zahtevami stroke, ker le na ta način lahko izpolnjujemo zakonsko
obvezujoče zahteve kakovosti. Tako bo možno v enem dnevu opraviti odvzem krvi na več lokacijah, na
primer združevanje terenov z nizkim številom krvodajalcev, kar danes pri racionalni organizaciji dela
predstavlja veliko težav. Pristop h Konzorciju za zagotovitev finančnih sredstev za nabavo avtobusa za
odvzem krvi na terenu prispeva Občina Gornja Radgona 0,50 EUR na prebivalca. Predvideva se, da bi z
zbiranjem sredstev nabavili avtobus, UKC Maribor pa bi zagotovil sredstva za opremo.

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo

72.000€

170710 - Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe
72.000€

Zakonska oz. druge pravne podlage :
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
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.
V okviru postavke je predvideno plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za povprečno mesečno
vključitev 190 občanov po ceni 30,21 EUR mesečno na zavarovanca, kar je enako kot je bilo predvideno
za leto 2012.

17079002 – Mrliško ogledna služba

11.000€

170720- Mrliško ogledna služba

11.000€

Zakonska oz. druge pravne podlage :
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe

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.
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18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18029001 – Nepremična kulturna dediščina

612.660€

180203 - Zaključna faza obnove kulturnega spomenika Špital Gornja
Radgona
548.080€
Projekt »Zaključna faza obnove kulturnega spomenika Špital Gornja Radgona« obravnava postavitev
stalne muzejske zbirke »Radgonski mostovi« (3 sklopi) s spremljajočimi dejavnostmi (4 sklopi) in
ureditev neposredne okolice starega Špitala.
Dokončanje obeh aktivnosti je vezano na zagotovitev funkcionalnosti infrastrukture in pridobitev
uporabnega dovoljenja, kar je med drugim cilj te operacije.

180206 – Špital- sredstva občine

10.000€

Postavka zajema naslednje vrste stroškov :
Konto 402002-storitve varovanja zgradb in prostorov- 2.177,52€
Konto 402199-drugi posebni material in storitve- 200€
Konto 402200-električna energija- 1.099,38€
Konto 402201-poraba kuriv in stroški ogrevanja- 2.212,04€
Konto 402203-voda in komunalne storitve- 80,00€
Konto 402999-drugi operativni odhodki- 1.000,00€
Konto 420299-nakup druge opreme in napeljav- 3.231,06€

180207 – Grad Negova

54.580€

Vrednost stroškov za Grad Negova je na podlagi Izvedenskega mnenja o oceni obratovalnih stroškov in
stroškov vzdrževanja na objektu Grad v Negovi ocenjena v skupni vrednosti 62.580,00 eur in zajema
naslednje stroške: ogrevanje v vrednosti 3.600,00 eur, stroške električne energije v vrednosti 1.740,00
eur, stroške komunalnih storitev in vode v vrednosti 180,00 eur, stroške tekočega vzdrževanja v vrednosti
2.200,00 eur, druge stroške storitev v vrednosti 3.500,00 eur, materialne stroške v vrednosti 2.000,00 eur,
amortizacijo v vrednosti 9.300,00 eur,
potne stroške v vrednosti 1.000,00 eur, stroške ZP Negova v vrednosti 3.000,00 eur, stroške prodaje TIC
Negova v vrednosti 2.000,00 eur, stroške pisarniškega materiala v vrednosti 500,00 eur, stroške
telefonskih storitev v vrednosti 300,00 eur, čistil v vrednosti 500,00 eur, poštnih storitev v vrednosti
200,00 eur, reprezentance v vrednosti 1.000,00 eur, stroške promocij v vrednosti 4.000,00 eur, prireditev
v vrednosti 10.000,00 eur, nabave opreme v vrednosti 5.000,00 eur.
V proračunu za leto 2013 namenjamo za Grad Negova sredstva v višini 54.580,00 eur. Razliko v
vrednosti 8.000,00 eur bo javni zavod KULTPROTUR pokrival iz lastnega prihodka.
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18039001 – Knjižničarstvo in založništvo

119.908€

180304 – Obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona

45.353€

Sredstva v višini 45.353,00 eur so planirana za nerealizirani, vendar planirani izdatek v proračunskem letu
2012. Podjetje Lesnina, d.o.o., je namreč zamudilo z dobavo notranje opreme za knjižnico, kar je
povzročilo tudi zamik izdaje računa in s tem posledično valuto plačila.
Podjetju Lesnina, d.o.o. smo zaradi zamude zaračunali zamudno kazen, zaradi česar se nam bodo prvotno
predvideni stroški za notranjo opremo znižali.

180305 - LU-knjižnica G.Radgona-sredstva za plače in druge izdatke
72.613€

Občina Gornja Radgona
sofinancira stroške delovanja Ljudske univerze Gornja Radgona v
ustanoviteljskem deležu 42,89 % od skupno dogovorjenih osnov posredovanega finančnega načrta.
Planirani stroški dejavnosti knjižnice za leto 2013 so razvidni iz spodnjih tabel:
Konto 413300- tekoči transferi v javne zavode- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim38.124,50 eur

Odhodki za stroške dela Plan 2013
Občina G. R.-42,89%
Plače
38.124,50 €
88.889,02 €
Konto 413302- tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve- 17.193,20 eur
Konto 420500- investicijsko vzdrževanje in izboljšave- 17.296,00 eur

Odhodki za mat. stroške Plan 2013 Občina G. R.-42,89%
električna energija
3.615,22 €
1.550,57 €
stroški ogrevanja
19.914,00 €
8.541,12 €
učila potr. mat. pom. mat.
700,00 €
300,23 €
periodika, revije, uradni list 1.000,00 €
428,90 €
medknjižnična izposoja
500,00 €
214,45 €
pisar. material skupno
Voda
273,88 €
117,47 €
telekomunik. Storitve
1.800,00 €
772,02 €
komunalne storitve
262,03 €
112,38 €
NUSZ
208,83 €
89,57 €
zavar. objekta in opreme
1.200,00 €
514,68 €
drugi stroški
193,32 €
82,91 €
arnes cobis sistem
2.295,00 €
984,33 €
čistilni material
329,34 €
141,25 €
vzdrževanje po m2
284,84 €
122,17 €
tekoče vzdrž.prost.in opr.
345,40 €
148,14 €
vzdrževanje knjiž. opreme
stroški pisar..poslovanja
5.000,00 €
2.144,50 €
stroški plač.prometa UJP
51,55 €
22,11 €
str. izvajanja prireditev
potni str. med služb. potjo
200,00 €
85,78 €
članarine, kotizacije
1.481,48 €
635,41 €
Trezor
0,00 €
0,00 €
članarine knjižnica
300,00 €
128,67 €
zdravsteni pregledi
132,00 €
56,61 €
SKUPAJ

40.086,89 €
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17.193,27 €

Nabava knjiž. gradiva
Knjige
ZAOKROŽITEV

Plan 2013 Občina G. R.-42,89%
17.295,30 €
40.324,78 €
17.295,30 €

•

Stroški dela znašajo 88.889,02 eur, od tega je delež Občine Gornja Radgona 38.124,50 eur.
Sredstva se povečujejo zaradi zaposlitve dodatnega knjižničarja.

•

Materialni stroški znašajo 40.086,89 eur, od tega je delež Občine Gornja Radgona 17.193,20 eur.

•

Sredstva za knjižnično gradivo so predvidena v enaki višini kot v letu 2012. Občine
soustanoviteljice bodo v letu 2013 zagotovile 40.324,78 eur. Predvidena je nabava 2850 naslovov
knjižnega gradiva, število naslovov naročenih serijskih publikacij 57, načrtovani odstotek
naslovov za mladino 30, načrtovani odstotek strokovnega gradiva 60, načrtovani odstotek
leposlovnega gradiva 40, načrtovano število enot knjižničnega gradiva na prebivalca 0,21,
načrtovano število enot neknjižničnega gradiva 0,04 in načrtovano skupno število enot na
prebivalca 4464. Občina Gornja Radgona bo na podlagi svojega 42,89 % soustanoviteljskega
deleža v letu 2013 zagotovila sredstva v višini 17.295,30 eur.

180306 – Obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona- vračilo sredstev
občinam
1.942,54€
V postavki so planirana sredstva, ki jih bomo občinam Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici in Apače nakazali
iz naslova zaračunane zamudne kazni podjetju Lesnina, d.o.o. in sicer v pripadajočih deležih.

18039002 – Umetniški programi

185.966€

180390 – Zavod za kulturo, turizem in promocijo

185.966€

V svojem finančnem načrtu za leto 2013 Zavod za kulturo, turizem in promocijo, na svoji odhodkovni
strani načrtuje stroške v skupni vrednosti 253.320,00 eur in sicer :
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim (osnovne plače, sejnine, nagrade, odpravnine, regres za dopust,
regres za prehrano, povračila stroškov prevoza na delo, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, prispevki delodajalca za soc.var.) v vrednosti 114.255,00 eur,
2. Izdatki za blago, material, storitve, opremo (pisarniški material, časopisi, revije, strokovna literatura,
telefon, poštne storitve, čistila, voda in komunalne storitve, elektrika, reprezentanca, stroški ogrevanja,
varstvo pri delu, stroški vzdrževanja, izobraževanje, seminarji, investicijsko vzdrževanje, nabava
računalniške opreme,drobni inventar, dnevnice za službena potovanja, kilometrina) v vrednosti
139.065,00 eur.
Na prihodkovni strani finančnega načrta, Zavod za kulturo turizem in promocijo načrtuje naslednje
prihodke :
- prihodki od prireditev- 38.000,00 eur,
- lastni prihodki TIC Gornja Radgona- 3.000,00 eur,
- prihodki od kinodejavnosti- 3.000,00 eur,
- prihodek za projekt SKUPAJ- 2.950,00 eur
- lastni prihodki- 6.000,00 eur in
- prihodki od trženja turističnih aranžmajev- 4.000,00 eur
Med prihodki in odhodki nastane torej razlika v vrednosti 196.370,00 eur.
V proračunu 2013 namenjamo na podlagi predloženega finančnega načrta, Zavodu za kulturo, turizem in
promocijo, dotacijo v skupni višini 185.966,00 eur in sicer :
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Konto 413300-tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim109.866€

Konto 413302-tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve- 76.100€

18039003 - Ljubiteljska kultura

49.734€

180330 - Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti

8.370 €

Zakonska oz.druge pravne podlage :
-

Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/2010)

Poslanstvo javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavljanje
strokovne in organizacijske podpore ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, omogočati dostopnost kulturnih
vsebin v celotnem slovenskem kulturnem prostoru, vključevanje vseh dejavnikov na področju kulture v
kulturno mrežo, ustvarjati pogoje za medkulturni dialog in vključevanje v mednarodno sodelovanje v
evropskem in svetovnem prostoru.
Glede na Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS št. 29/2010) javni sklad RS za
kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: sklad) opravlja naloge s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
tudi za samoupravne lokalne skupnosti. Iz omenjene postavke občina sofinancira izplačilo plače (delež
občine) dodatno zaposlene delavke na območni izpostavi v Gornji Radgoni.

180331 - Sofinanciranje programov kulturnih društev

34.200 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
-

Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov

Postavka zajema sofinanciranje programov kulturnih društev in sicer za izvajanje kulturnih programov.
Društva so za svoje aktivnosti - v skladu s Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju programov
kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna občine Gornja Radgona ter na podlagi javnega
razpisa, sofinancirana iz občinskega proračuna. Preko javnega razpisa se iz občinskega proračuna
sofinancira okrog štirinajst društev s področja kulture in na tak način Občina spodbuja delovanje zelo
razvite ljubiteljske kulture v domači občini.

180333 - Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

7.164 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
- Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/2010)
Glede na Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS št. 29/2010) javni sklad RS za
kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: sklad) opravlja naloge s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
tudi za samoupravne lokalne skupnosti. Skladno s pogodbo sklenjeno med skladom in občino, sklad
izvaja ali samostojno ali v sodelovanju z občino, z društvi ali zvezami prireditve ali razna izobraževanja
iz svojega delovnega področja. Sklad v okviru svojih območnih izpostav pridobiva sredstva tudi iz
proračuna občin, za katere sklad izvaja naloge, dogovorjene s pogodbo med občinami in skladom.
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18049001 - Programi veteranskih organizacij

6.920€

180461 - Sofinanciranje programov veteranskih in posebnih skupin
organizacij
6.920€
Občina Gornja Radgona bo na podlagi sklenjenih letnih pogodb, tudi v letu 2013 sofinancirala veteranske
organizacije in jim na tak način pomagala pri izvajanju njihovih programov.
Med veteranske organizacije spadajo:
-

Združenje slovenskih častnikov (910,00 €)

-

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje (910,00 €)

-

Območno združenje zveze borcev NOB Gornja Radgona (1.400,00 €)

-

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo (900,00 €).

-

Društvo prijateljev mladine Gornja Radgona (2.800,00 €)

-

18049004 - Programi drugih posebnih skupin
180462 - Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin

4.800€
4.800€

Občina Gornja Radgona bo na podlagi sklenjenih letnih pogodb, tudi v letu 2013 sofinancirala druge
posebne skupine in jim na tak način pomagala pri izvajanju njihovih programov.
Med druge posebne skupine spadajo:
-

Zveza za tehnično kulturo Slovenije regijski center Murska Sobota (2.600,00 €)

-

Ustanova dr. Šiftarja – fundacija (1.200,00 €)

-

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (1.000,00 €).

18059001 - Programi športa

981.725€

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o športu (Uradni list RS št. 22/1998),
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji ( Uradni list RS št. 24/2000),

180562 - Sofinanciranje programov športnih društev

108.095€

Zakonske in druge pravne podlage :
-

Pravilnik 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)

Občina Gornja Radgona bo tudi v letu 2013 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 2013 je za razdelitev predvidenih 108.095,00 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.
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180563 - Upravljanje in vzdrževanje TŠC Trate

14.630€

Občina Gornja Radgona bo tudi v letu 2013 v sodelovanju s ŠNK Radgona vzdrževala TŠC Trate, ki je
največji športni kompleks v občini. Gre za cca. 8 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.

180567- Celovita obnova trim steze oz. 4 nogometnih igrišč na TŠC Trate
62.500€

I. CELOVITA OBNOVA TRIM STEZE
Občina Gornja Radgona želi revitalizirati obstoječo speedway stezo na TŠC Trate v Gornji Radgoni na
način, da se steza obnovi in po obnovi postane trim steza za jogging. Steza je trenutno zelo priljubljena
med rekreativnimi tekači, ki jo v vseh letnih časih uporabljajo za svojo vadbo. Žal je trenutno steza
zaraščena in na več delih zasuta s prodom, ki so ga pred leti navažali za potrebe parkiranja v času sejma
AGRA. V okviru obnove steze je predviden izkop v širini cca.4 m in globini cca.30 cm, ureditev
spodnjega ustroja, namestitev robnikov za preprečevanje zaraščanja steze ter navoz mlete opeke, ki je
zelo primerna za podlago na Jogging stezah. Na ta način bi v občini dobili izjemno dobro jogging stezo z
naravno podlago, ki je najbolj priporočljiva in zdrava za rekreativne tekače.
Nosilec

1.
3.

Naziv programa

Občina G.
Radgona
PLANIRATI V
PROR.

Predračunska Sredstva FŠO
vrednost
2013

Celovita obnova trim steze na TŠC Trate v Gornji
Radgoni

Sredstva
Občine
2013

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.
II. CELOVITA OBNOVA 4 NOGOMETNIH IGRIŠČ NA TŠC TRATE
V letu 2013 želi Občina Gornja Radgona obnoviti obe nogometni igrišči za veliki nogomet na TŠC Trate
v Gornji Radgoni, kakor tudi obe igrišči za mali nogomet. Tako je na glavnem igrišču za veliki nogomet
predvidena obnova travne ruše, na pomožnem igrišču za veliki nogomet obnova travne ruše in namakalni
sistem, medtem ko se na obeh malih igriščih predvideva izgradnja namakalnih sistemov, saj je trenutni
trud upravljalcev igrišč povsem zamanj, če ni konstantnega namakanja igrišč v pozno spomladanskih in
poletnih mesecih. Zaradi suše so tako igrišča v poletnih mesecih skorajda neuporabna za igranje, saj so
izjemno trda, trave pa na najbolj frekventnih delih igrišč praktično ni. V primeru, da bo občina na razpisu
Fundacije za šport 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:
Postavka:
Konto:
Z.št.

1.

Nosilec
Občina G.
Radgona

180564
420402
Naziv programa

Celovita obnova 4 nogometnih igrišča na TŠC Trate v
G. Radgoni

V kolikor projekt ne bo sofinanciran s strani FŠO, se ne bo izvajal.
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Predračunska Sredstva FŠO
vrednost
2013
62.500,00 €

25.000,00 €

Sredstva
Občine
2013
37.500,00 €

180591-Tekoče vzdrževanje športne opreme na športnih objektih in površinah
namenjenih brezplačni javni uporabi in v upravljanju Občine Gornja
Radgona
6.400€
Na predmetni postavki se v vrednosti 6.000,00 eur zagotovljajo sredstva 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. raztrgajo se mrežice za
košarko, uničijo se mreže na nogometnih golih, polomi se gol, tabla, zmanjka peska v peskovnikih,
gugalnica se utrga…)
V letu 2010 se je Občina Gornja Radgona v letu včlanila v Združenje športnih centrov Slovenije, kjer se

organizirajo številna izobraževanja in usposabljanja v zvezi z vzdrževanjem in upravljanjem športnih
objektov. Združenje nudi svojim članom tudi 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 2013 načrtujemo sredstva v višini 400,00 eur.

180592 - Vzdrževanje telovadnice Partizan

14.000€

Glede na dejstvo, da občina od prevzema upravljanja s telovadnico, še ni posegala v ceno in z ozirom na
to, da se stroški predvsem kurjave in električne energije konstantno povečujejo, predvidevamo za leto
2013 dvig cene ure uporabe telovadnice iz 5 na 6 EUR. Na podlagi simulacije, ki smo jo pripravili za
namene priprave proračuna, prihodek iz tega naslova kljub temu ne bo zadostoval za pokritje vseh
stroškov. Zato predlagamo, da se v letu 2013 iz proračuna zagotovijo sredstva v višini 14.000,00 eur, kar
je razvidno v spodnji tabeli. V letu 2013 se tako načrtuje kritje stroškov telovadnice iz sredstev
pridobljenih iz naslova oddaje telovadnice v uporabo oziroma podnajem v višini cca. 5.400,00 eur
medtem, ko bo preostanek sredstev do planiranih 14.000,00 EUR, potrebno zagotoviti iz proračuna.

Postavka:
Konto:
Z.št.
Nosilec

1.

Občina G.
Radgona

2.
3.

Občina G.
Radgona
SKUPAJ

180592
402503
Naziv programa

Vzdrževanje telovadnice Partizan - upravljavec
občina- prihodki in odhodki iz primerne porabe
Vzdrževanje telovadnice Partizan - upravljavec
občina - prihodki in odhodki iz uporabe
telovadnice
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SKUPAJ
PRIHODKI
2013

SKUPAJ
ODHODKI
2013

5.400,00 €

5.400,00 €

8.600,00 €
14.000,00 €

8.600,00 €
14.000,00 €

180595 - Izgradnja slačilnic na TŠC Trate

550.000€

Slačilnice na TŠC Trate sestavljajo: objekt zgrajen v sedemdesetih letih za potrebe dirk v speedwayu, dva
kontejnerja, katera so pred 15 leti zaradi naraščajočega števila selekcij prestavili iz sejmišča, kjer sta
služila kot prostor policije in objekt boksov oz. privezov za konje in katerega je občina pred 4 leti uredila
v začasne slačilnice. O tem, da so obstoječe slačilnice na TŠC Trate v Gornji Radgoni povsem dotrajale in
so nevarne za uporabo, smo občinske svetnike že obvestili in jim k tekstu priložili tudi slikovni material
(odpadel strop, streha pušča praktično na celem objektu, žlebov več ni- ostali so le robovi, greznica
pušča,vodovodna in električna napeljava obstaja le še v zasilni funkciji ), nekaj svetnikov pa si je stanje
ogledalo tudi na terenu. Le zagnanosti nogometnih zanesenjakov se gre zahvaliti, da so objekti sploh še v
stanju, v kakršnem so. V sanacije stalnih defektov na objektih je tako vloženo veliko ur prostovoljnega
dela. ŠNK Radgona, ki bo predvidoma v največji meri uporabljal predmetne slačilnice, tekmuje pod
okriljem MNZ M. Sobota z osmimi selekcijami in sicer: U-6, U-8, U-9, U-10, U-11, U-12, U-14, člani ter
veteransko selekcijo. V vseh selekcijah aktivno sodeluje 145 otrok , mladincev in odraslih ter 12
trenerjev. Klub s svojim delovanjem v mlajših selekcijah pokriva poleg Občine G. Radgona tudi ostale
občine in njihove šole in sicer: OŠ Radenci, OŠ Apače, OŠ Kapela, OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici, OŠ
Ljutomer.
Slačilnice bodo poleg ŠNK Radgona, ki bo predvidoma njihov največji uporabnik, na voljo tudi vsem
ostalim uporabnikom TŠC Trate (tenisači, rekreativni košarkarji, odbojkarji, igralci malega nogometa,
skaterji, rekreativni tekači), kakor tudi OŠ G. Radgona in OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova.
Menimo, da so zgoraj navedeni argumenti o stanju objektov slačilnic, intenzivnosti delovanja ŠNK
Radgona ter predvidena uporabnost slačilnic za vse uporabnike športnih površin na TŠC Trate, zadosten
razlog, da občinski svet sprejme predlog občinske uprave, da se za potrebe izgradnje predmetnih slačilnic
v proračunu za leto 2013 zagotovijo sredstva v višini 550.000,00 eur.
Slačilnice se načrtujejo tik ob glavnem nogometnem igrišču na mestu, kjer trenutno stojijo klopi za
gledalce. Objekt je načrtovan v skladu z normativi in standardi Nogometne zveze Slovenije na način, da
se pod tribuno katere polovica je pokrita, predvidevajo slačilnice. V pritličju so tako predvidene štiri
slačilnice in sicer, dve v velikosti 30,05 m2 in dve slačilnici velikosti 18,24 m2. Vse slačilnice imajo svoj
vhod in svoje tuširnice, večji s po 10 tuširnimi mesti in manjši slačilnici s po 5 tuširnimi mesti. Vse
slačilnice imajo tudi svoje sanitarije z umivalniki. Nadalje se v pritličju predvidevajo še vsi potrebni
spremljajoči prostori in sicer garaža za orodje in mehanizacijo za urejanje športnih površin, sanitarije za
gledalce in obiskovalce športnega kompleksa TŠC Trate, prostor oz. pisarna za delegata in administracijo
klubov, ki imajo svoj sedež na TŠC Trate, prostor za nudenje prve pomoči, slačilnica s tušem za sodnike,
prostor za športne rekvizite za trening, skladišče za opremo in drese, pralnica in sušilnica z ustreznimi
stroji ter družabni prostor za vse uporabnike športnih površin na TŠC Trate. V etaži se načrtujeta dve
slačilnici velikosti 10,20 in 8,82 m2 s pripadajočimi tuširnicami in sanitarijami z umivalniki. Navedeni
slačilnici sta predvideni za uporabnike športnih površin na TŠC Trate, ki se ukvarjajo z individualnimi
športi in ne potrebujejo tako velikih slačilnic, kot športniki, ki gojijo ekipne športe. Prav tako bosta
slačilnici na voljo uporabnikom manjše dvorane, namenjene drobnozrnatim športnim vsebinam ali fitness
studiu, ki se nahaja zraven navedenih manjših slačilnic. Nad navedenimi prostori se predvideva tribuna s
cca. 350 sedišči, ki je delno pokrita in služi kot streha zgoraj opisanih prostorov. Objekt se bo po načrtih
ogreval z zemeljskim plinom, medtem ko se bo sanitarna voda ogrevala s sončnimi kolektorji
nameščenimi na strehi objekta.
Finančna konstrukcija izgradnje zgoraj opisanega objekta je predvidena na način, da se del sredstev
zagotovi iz občinskega proračuna, del sredstev pa iz razpisa MIZKŠ, ki bo po zagotovilih pristojnih
objavljen tik ob koncu leta 2012 oz. v začetku leta 2013.

180597 - Izgradnja večnamenske športne dvorane

148.500€

Občina G. Radgona že nekaj let načrtuje izgradnjo večnamenske športne dvorane pri OŠ G. Radgona. Na
podlagi analize se je kot trenutno najboljša možnost izkazala možnost gradnje dvorane po postopku javno
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zasebnega partnerstva. V ta namen je bil izveden postopek razpisa za oddajo vlog o promotorstvu, na
katerega je prispela ena ponudba. V proračun za leto 2013 je potrebno planirati stroške vsaj I. faze
vodenja postopka javno zasebnega partnerstva, ki je zelo zahteven in zapleten- zaradi tega je Občina G.
Radgona najela zunanjega izvajalca, podjetje Bau-ing iz Kotelj. Poleg tega je potrebno zagotoviti še
sredstva za izdelavo projektne naloge in koordinacije v času projektiranja, saj želimo izgraditi objekt, ki
bo zadovoljeval potrebe občinskega dvoranskega športa na ravni kakovostnega športa kakor tudi na ravni
rekreacije, pa tudi potrebe OŠ G. Radgona, ki trenutno zaradi preskromnih gabaritov obstoječe
telovadnice ne more izvajati niti šolskih športnih tekmovanj v dvoranskih športih.
Nosilec

Občina G.
Radgona

Naziv programa

Izgradnja VŠD pri OŠ G.
Radgona
Stroški vodenja
postopka I. faza
Projektna naloga in
koordinacija v času
projketiranja
Nadzor del
Stroški vodenja
postopka II. faza
Stroški vodenja
postopka III. faza
SKUPAJ

SKUPAJ
PREDLOG
2013

Vir
financiranja

75.000,00 € Občinski pror.
9.800,00 € Občinski pror.

7.500,00 € Občinski pror.
40.000,00 € Občinski pror.
9.200,00 € Občinski pror.
7.000,00 € Občinski pror.
148.500,00 €

18059002 - Programi za mladino

77.600€

180590 - Program za mladino- javni razpis

5.000€

Proračunska postavka je namenjena izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih programov in
projektov v Občini Gornja Radgona (Uradne objave, lokalni časopis Prepih, št. 68/11). Na javni razpis se
lahko prijavijo vsa mladinska društva v Gornji Radgoni.

180593 - Program za mladino- mladinski svet

2.600€

Predvidena sredstva na tej postavki so namenjena delovanju mladinskega sveta Gornja Radgona, ki je
hkrati združenje radgonskih mladinskih društev in povezovalni člen med mladinskim društvi in
mladinskim centrom. Občina Gornja Radgona zagotavlja sofinanciranje delovanja Mladinskega sveta v
višini 1.000,00 EUR.
Mladinski se je prijavil na razpis Mladi v akciji – mladi danes, ki se zaključi konec leta 2013. Občina
Gornja Radgona tudi v letu 2013 zagotavlja sofinanciranje omenjenega programa v višini 1.600,00 EUR.

180594 – Mladinski center – investicijsko vzdrževalna dela

70.000 €

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

19029001 Vrtci

1.560.845€

190202 – Domači vrtci

887.400 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
-

Zakon o vrtcih

Konto 411921- plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev- 874.900€
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 stroškov za 18 oddelkov otrok. Občina
Gornja Radgona bo tudi v letu 2013 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. Tako bo za predmetne namene v proračunu za leto 2013, občina
zagotovila sredstva v višini 874.900,00 eur.
Konto 420300- nakup drugih osnovnih sredstev- 12.500€
Načrtuje se nakup prosto stoječega univerzalnega kuhinjskega stroja z različnimi priključki.

190203 - Ostali vrtci

132.253 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
-

Zakon o vrtcih

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 2012 kažejo, da bo v letu 2013 v vrtce v drugih
občinah vključenih cca. 39 otrok iz občine Gornja Radgona. Za plačilo razlike med ceno programov in
plačili staršev bo tako potrebno v proračunu za leto 2013 zagotoviti sredstva za otroke vključene v vrtce v
Benediktu, Radencih, Mariboru, Lenartu, Sv. Juriju ob Ščavnici, Apačah, Cerkvenjaku, Tišini in Sv.
Trojici in sicer v višini 105.753,00 eur.
Občina Gornja Radgona pa bo poleg razlike v ceni, tudi v letu 2013 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 dveh gibalno oviranih otrok, ki imata stalno bivališče v Občini
Gornja Radgona in sta vključena v Vrtec Radenci in 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 2013 Občina Gornja Radgona zagotovila sredstva v
višini 26.500,00 eur.

190204- Nizkoenergijski vrtec Gornja Radgona-Črešnjevci

541.192€

V okviru projekta »Nizkoenergijski vrtec Gornja Radgona-Črešnjevci«, je načrtovana izgradnja novega
dvooddelčnega vrtca v naselju Črešnjevci, v nizkoenergijski izvedbi, ki zajema rušenje starega
enooddelčnega vrtca in gradnjo novega vrtca za 44 otrok, skupne notranje površine 364,05 m2, z vsemi
pripadajočimi površinami. Z realizacijo projekta se bosta neposredno ustvarili tudi dve novi delovni
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mesti, medtem ko se bo delež obstoječih delovnih mest ohranil oziroma povečal v skladu z določili
pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

19039001 - Osnovno šolstvo

1.159.815€

190301 – OŠ Gornja Radgona

191.432€

Konto 402512-zavarovalne premije za opremo – 8.000,00 eur
Občina Gornja Radgona bo sklenila zavarovalno pogodbo za objekt osnovne šole Gornja Radgona, v
okviru katere bodo sklenjena: požarno, vlomsko, strojelomno zavarovanje in zavarovanje splošne
odgovornosti za osebe. Za namen zavarovanja objekta in opreme OŠ G. Radgona, bo občina v proračunu
za leto 2013 zagotovila 8.000,00 eur.
Konto 402999-drugi operativni odhodki – 3.300,00 eur
Gre za pokrivanje stroškov izvajanja podjetniške delavnice, ki jo bo na OŠ Gornja Radgona izvajalo
podjetje SUN d.o.o.
Konto 413300-tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim64.631,00 eur

Sredstva so namenjena za izvajanje nadstandardnega-dodatnega programa na OŠ Gornja Radgona, ki
zajema računalništvo, drugi tuji jezik ter sofinanciranje kuharskega osebja.
Konto 413302-tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve-99.501,30 eur
Zakonska oz. druge pravne podlage :
-

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

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 stavbe osnovne šole G.
Radgona v letu 2013 namenila sredstva v višini 94.301,30.
V letu 2013 bo Občina Gornja Radgona osnovnim šolam, katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je,
sofinancirala stroške tekmovanj v znanju in stroške 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 5.200,00 eur.
Konto 432300-investicijski transferi javnim zavodom – 16.000,00 eur
Osnovna šola G. Radgona se za nabavo računalniške opreme vsako leto prijavi na razpis MŠŠ. Pogoj za
pridobitev sredstev MŠŠ-ja pa je 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. Občina Gornja
Radgona bo v letu 2013 za nabavo računalniške in avdiovizualne opreme osnovni šoli Gornja Radgona
namenila sredstva v višini 16.000,00 eur.

190302 – OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova

106.995€

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, strojelomno zavarovanje in zavarovanje
splošne odgovornosti za osebe. Za namen zavarovanja objekta in opreme OŠ dr. Antona Trstenjaka
Negova, bo občina v proračunu za leto 2013 zagotovila 3.000,00 eur.
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Konto 413300-tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim17.900eur

Sredstva so namenjena za izvajanje nadstandardnega -dodatnega programa na OŠ dr. Antona Trstenjaka
Negova, ki zajema računalništvo, tuji jezik (angleščina in nemščina)in sofinanciranje kuharja.
Konto 413302-tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve- 47.895,00 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 stavbe osnovne šole dr.
Antona Trstenjaka Negova v letu 2013 namenila sredstva v višini 46.695,00 eur.
V letu 2013 bo občina Gornja Radgona osnovnim šolam, katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je,
sofinancirala stroške tekmovanj v znanju in stroške 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
1.200,00 eur.
Konto 420500-investicijsko vzdrževanje in izboljšave – 34.600,00 eur
V okviru predmetnega konta bo občina Gornja Radgona v letu 2013 zagotovila sredstva v višini, razvidni
iz spodnje tabele :

Z.št. OŠ dr. A. T. Negova
Menjava oken in dvokrilnih vrat na telovadnici ter menjava glavnih
1.
vhodnih vrat
2.
Nabava stroja za lupljenje krompirja
3.
Sanacija ravnega dela strehe na telovadnici
4.
Pleskanje stopnišča v novi zgradbi ter hodnikov-dve nadstropji
5.
Namestitev drogov za zastave
6.
Klimatska naprava v zbornici
7.
Nabava novih stolov za prireditve v telovadnici - 200 kom
8.
Ureditev parkirišč za delavce šole in vrtca
.
SKUPAJ

Predračunska
vrednost v
EUR
6.000,00 €
1.500,00 €
10.000,00 €
2.300,00 €
1.200,00 €
1.300,00 €
3.300,00 €
9.000,00 €
34.600,00 €

Konto 432300-investicijski transferi javnim zavodom – 3.600,00 eur
Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova se za nabavo računalniške opreme vsako leto prijavi na
razpis MŠŠ. Pogoj za pridobitev sredstev MŠŠ-ja pa je zagotovitev dela lastnih sredstev prijavitelja.
Sredstva za zgoraj navedeni namen bodo OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova dodeljena s ciljem, da se šoli
omogoči nabava oziroma posodobitev računalniške in avdiovizualne opreme kot pomoč pri izvajanju
pouka. Občina Gornja Radgona bo v letu 2013 za nabavo računalniške in avdiovizualne opreme OŠ dr.
Antona Trstenjaka Negova namenila sredstva v višini 3.600,00 eur.

190305- Sredstva za investicijsko vzdrževanje OŠ

789.664€

Investicija obravnava 2. fazo obnove stavbe osnovne šole v Gornji Radgoni, ki bo izvedena v letu 2013.
Investicija zajema energijsko sanacijo stropov, dobavo in izvedbo montažne predelne stene v jedilnici,
dobavo in montažo spuščenih stropov v učilnicah, kabinetih in zbornici, dobavo in montažo pregradne
zavese za delitev prostorov jedilnice in prireditvenih stopnic v avli pritličja, slikopleskarska dela,
elektroinstalacijska dela, obnovo radiatorskega ogrevanja ter vgradnjo rekuperatorja in kogeneracijskega
sistema. Po izvedbi načrtovanih del bo stavba osnovne šole v Gornji Radgoni energetsko učinkovitejša s
čimer se bo občutno vplivalo na izboljšanje okolja ter delovnih pogojev tako za učence kot za zaposlene.
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Obnovljena stavba bo izkazovala zmanjšano porabo energije preko upoštevanja nizkoenergijskega
standarda ter boljšo kakovost bivanja.
Splošni cilji investicije so:
-

zagotovitev bivalno kakovostnih površin za izvajanje osnovnošolske dejavnosti,
povečanje energetske učinkovitosti javnih stavb,
zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov,
izvedba celovitih sanacijskih ukrepov z upoštevanjem sodobnih, trajnostnih načel za prihodnost,
maksimalen prihranek energije,
povečanje kakovosti življenja posameznika in skupnosti.

190324 – Podružnična šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona

5.515 €

Glede na to, 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.

190325- Projekt »JEM LOKALNO«

6.580€

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

59.629€

190303 - Glasbena šola Gornja Radgona

37.877 €

Konto 413300-tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim20.684,20 eur

Zakonska oz. druge pravne podlage :
-

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

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. Občina zagotavlja tudi
sredstva za udeležbo na tekmovanjih in sredstva za investicije. Skupno dogovorjeni obseg sofinanciranja
soustanoviteljic za izvajanje dejavnosti Glasbene šole Gornja Radgona in delež sredstev, ki jih zagotavlja
Občina Gornja Radgona je razviden iz spodnje tabele :
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Naziv stroška
prevoz na delo
prehrana zaposlenih
SKUPAJ
ZAOKROŽITEV

Plan 2013
Občina G.R.- 42,89%
33.190,74 €
14.235,51 €
15.035,36 €
6.448,67 €
48.226,10 €
20.684,18 €
20.684,20 €

Konto 413302-tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve-16.120,20 eur
Zakonska oz. druge pravne podlage :
-

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Občina Gornja Radgona bo Glasbeni šoli Gornja Radgona v proračunu za leto 2013, 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:

Naziv stroška
revizorske storitve
varstvo pri delu
zdr. pregledi zapos.
SKUPAJ
ZAOKROŽITEV

Plan 2013
Občina G. R.-42,89%
0,00 €
0,00 €
894,00 €
383,44 €
800,00 €
343,12 €
1.694,00 €
726,56 €
726,60 €

Naziv stroška
električna energija
ogrevanje
plin
voda
telekomun. storitve
komunalne storitve
NUSZ
zavar. objekta in opr.
varovanje objekta
čistilni material
tek. vzdrž. prost. in
opreme
SKUPAJ

Plan 2013
Občina G. R.- 42,89%
7.790,26 €
3.341,24 €
8.346,00 €
3.579,60 €
0,00 €
0,00 €
489,87 €
210,11 €
4.263,28 €
1.828,52 €
1.671,66 €
716,97 €
0,00 €
0,00 €
2.337,10 €
1.002,38 €
417,33 €
178,99 €
1.293,86 €
554,94 €
4.180,00 €
30.789,40 €

1.792,80 €
13.205,60 €

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 2013 zagotovila sredstva v višini razvidni iz spodnje
tabele:

Naziv stroška
Revije in tekmovanja
SKUPAJ

Plan 2013
Občina G. R.- 42,89%
5.100,00 €
2.188,00 €
5.100,00 €
2.188,00 €

Konto 432300-investicijski transferi javnim zavodom – 1.072,30 eur
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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 2013
zagotovila sredstva v višini razvidni iz spodnje tabele:

Naziv dela
Investicije v Glasbeno
šolo
SKUPAJ

Plan 2013

Občina G. R. -42,89%

2.500,00 €
2.500,00 €

1.072,25 €
1.072,30 €

190304 –Glasbena šola Gornja Radgona-najem plesne dvorane

19.000 €

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.
Občina Gornja Radgona bo v letu 2013 v ustanoviteljskem deležu 42,89 % sofinancirala najem plesne
dvorane, ki jo je za potrebe izvajanja programa baleta v svojih prostorih zgradila Kmetijska zadruga
Gornja Radgona in sicer v višini 19.000,00 eur.

190343 – Zasebna glasbena šola Maestro

2.752€

Zakonska oz. druge pravne podlage :
-

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Na tej postavki so predvidena sredstva za sofinanciranje dela Zasebne glasbene šole Maestro, v
katero je v šolskem letu 2012/2013 vključenih 25 učencev iz Občine Gornja Radgona. V skladu s
86. členom ZOFVI pripadajo zasebnim glasbenim šolam sredstva v skladu z normativi in
standardi, ki veljajo 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 Zasebne glasbene šole Maestro v višini 2.752,00 eur.
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19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

197.000€

190650 - Regresiranje prevozov učencev

188.643 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
-

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06- UPB3 in 102/07)

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 2013 zagotovila sredstva v višini
razvidni iz spodnje tabele:

Namen
Računi pogodbenih
prevoznikov
Obračun po odločbah
SKUPAJ

Mesečni
stroški
prevozov
18.614,30 €
250,00 €
19.114,30 €

Letni stroški
prevozov
186.143,00 €
2.500,00 €
188.643,00 €

190651- Subvencioniranje šole v naravi in nakupa potrebščin

3.600€

Zakonska oz. druge pravne podlage :
- Pravilnik o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Gornja Radgona
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 Občine Gornja Radgona, ki imajo svoje otroke vključene v osnovno
šolo, katere ustanovitelj je Občina Gornja Radgona.

190652 –Jelkovanje otrok

12.100,00 €

Občina Gornja Radgona bo tudi v letu 2013 zagotovila sredstva za nabavo daril ob praznovanju
božiča in novega leta za predšolske in osnovnošolske otroke, ki imajo stalno prebivališče v
Občini Gornja Radgona,. Za namen obdaritve otrok bodo v proračunu za leto 2013 zagotovljena
sredstva v višini 12.000,00 eur.

19069003 – Štipendije

3.500€

190660 - Občinske kadrovske štipendije in druge štipendije

3.500€

V letu 2013 bo Občina Gornja Radgona štipendirala študentko medicine, za kar bodo v
proračunu občine zagotovljena sredstva v višini 3.500,00 eur.

19069004 – Študijske pomoči

1.000€

190661–Ustanova dr. Antona Trstenjaka

1.000€

Občina Gornja Radgona je članica Ustanove dr. Antona Trstenjaka, katere osnovno poslanstvo
je pospeševanje vsestranskega razvoja Prlekije, Slovenskih goric in Haloz. Filozofija poslanstva
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temelji na znanstvenem in humanističnem izročilu našega velikega rojaka akademika dr. Antona
Trstenjaka. Svoje poslanstvo ustanova zasleduje s štipendiranjem magistrskega in doktorskega
študija ter sofinanciranjem projektov s področja založniške, znanstvene, umetniške in kulturne
dejavnosti posameznikov, društev in drugih organizacij iz območja Prlekije, Slovenskih goric in
Haloz. Za plačilo članarine v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka so v proračunu za leto 2013
zagotovljena sredstva v višini 1.000,00 eur.

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

9.500€
3.500€

Občina Gornja Radgona za svoje občane, na podlagi pogodbe o sofinanciranju varstvenega programa
Varna hiša Pomurja – za ženske in otroke žrtve nasilja, sofinancira delovanje varne hiše.

200425 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

6.000€

Zakonska oz. druge pravne podlage :
-

Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Gornja Radgona

Na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Gornja Radgona 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. 2012 je bilo 53 upravičenih otrok do enkratne
denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka.

20049002 - Socialno varstvo invalidov
200400 - Financiranje družinskega pomočnika

60.000€
60.000€

Zakonska oz. druge pravne podlage :
-

Zakon o socialnem varstvu

Občina Gornja Radgona je v skladu z 18. členom Zakona 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 2012 je bilo 6 upravičencev.Toliko jih planiramo tudi v letu 2013.

20049003 - Socialno varstvo starih

369.000€

200410 - Regresiranje oskrbe v domovih

300.000€

Zakonska oz. druge pravne podlage :
-

Zakon o socialnem varstvu

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 2012 je bilo na dan 1.10. 2012 vključenih v regresiranje 36 upravičencev. V letu 2013 se
predvideva vključenost 40 upravičencev. Od tega 39 upravičencev, ki so upravičeni do delnega plačila in
1 upravičenec, ki je upravičen do celotnega plačila institucionalnega varstva.
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200412 - Pomoč na domu - CSD G.Radgona

69.000 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
-

Zakon o socialnem varstvu

-

Odlok o javni službi pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona

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 katerem je določeno, da obsega 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 3,5 oskrbovalke.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
200401 - Subvencioniranje najemnin

55.500€
49.000€

Zakonska oz. druge pravne podlage :
-

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

V skladu z 28. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Center za socialno delo ugotavlja
upravičenost do subvencioniranja najemnine, medtem ko je Občina Gornja Radgona na podlagi izdanih
odločb dolžna subvencionirati najemnino.

200402 - Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

3.000€

Zakonska oz. druge pravne podlage :
-

Pravilnik o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Gornja Radgona

-

Odločbe Centra za socialno delo

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 finančna pomoč,
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

3.500€

Zakonska oz. druge pravne podlage :
-

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč

Občina Gornja Radgona je dolžna v skladu z 20. členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter
o urejanju pokopališč, v primeru, če preminuli občan Občine Gornja Radgona nima dedičev ali če ti niso
sposobni poravnati stroškov pokopa, te stroške poravnati. Kadar ni mogoče ugotoviti občine stalnega
prebivališča, poravna stroške pokopa občina, v kateri je oseba umrla oz. občina, v kateri je bila najdena.
Občina ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.
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20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
200423 - Sofinanciranje programov RKS OO G.Radgona

40.488€
25.488€

Občina že več let krije stroške organizacije in izvedbe srečanja občanov v tednu starejših kot oblike
navezovanja stikov in druženja. Za ta namen v letu 2013 namenjamo sredstva v višini 5.700,00 eur.
Na podlagi razdelitve Občine Gornja Radgona na Občino Radenci, Občino Sveti Jurij ob Ščavnici in
Občino Gornja Radgona, so bili določeni deleži sofinanciranja Redečega križa Slovenije. Občina Gornja
Radgona 42,89% sredstev za plačo dveh zaposlenih v višini 19.788,00 eur.

200427 - Sofinanciranje ostalih humanitarnih društev

15.000€

Zakonska oz. druge pravne podlage :
-

Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in
zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona

Postavka zajema sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev. Društva za svoje aktivnosti
na osnovi javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe
programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona sofinancira
programe humanitarnih društev, ki se financirajo iz proračuna Občine Gornja Radgona. Občina Gornja
Radgona je 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.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
52.992€
220101 - Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu

52.992 €

V letu 2013 se plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu planira v skladu z obstoječimi
amortizacijskimi načrti in sicer :
-

Dolgoročni kredit, najet pri Banki Koper za investicijo »Energetsko varčen vrtec«- 14.232,05 eur,

-

Dolgoročni kredit, najet pri SKB Banki za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture4.940,68 eur

-

Dolgoročni kredit, najet pri HYPO ALPE ADRIA banki za investicijo v obnovo osnovne šole
Gornja Radgona- 26.819,80 eur

-

Obresti za morebitne nove zadolžitve- 7.000,00 eur

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
23029001 - Rezerva občine

80.000€

230201 - Proračunska rezerva občine

80.000€

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.
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- proračunska rezervacija (30.000,00 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.

Stran 69 od 94

4001 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORATSKUPNA OBČINSKA UPRAVA
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
06039001 - Administracija občinske uprave

99.454€

V skupni občinski upravi Medobčinski inšpektorat in redarstvu občin Gornja Radgona in Apače (v
nadaljevanju skupna občinska uprava), ki je pričel z delovanjem z dnem 1. 7. 2009, je zaposlen 1
inšpektor in 1 občinski redar.
Sredstva za delo skupne občinske uprave in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice
v naslednjem razmerju:
-

Občina Gornja Radgona
Občina Apače

70,28%
29,72%

V letu 2013 se predvideva priključitev Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Iz tega razloga bi delitev stroškov
med občinami ustanoviteljicami predvidoma znašala:
-

Občina Gornja Radgona
Občina Apače
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici

56,76%
24,00%
19,24%

Iz tega razloga se predvideva tudi zaposlitev enega občinskega redarja, ki bi hkrati del delovnega časa
izvajal tudi naloge administracije.
Občini se v skladu s 26. členom Zakon o financiranju občin (Ur.l. št. 123/2006, 27/2008, ZFO-1A) v
tekočem letu zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega proračuna v višini 50 odstotkov v preteklem letu
realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje, v skladu z zakonom organiziranega skupnega
opravljanja posameznih nalog občinske uprave, kar velja tudi za skupno občinsko upravo, ki opravlja
naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva.

060310 – Plača in drugi izdatki zaposlenim- medobčinski inšpektorat

65.236€

Zakonska oz. pravna podlaga :
-

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/2009)

V postavki so na podlagi kadrovskega načrta za leto 2013 in v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem
sektorju, načrtovane plače in drugi izdatki zaposlenim :
Konto 400000- osnovne plače – 43.900€
Konto 400001- dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost- 2.500€
Konto 400100- regres za letni dopust- 1.314€
Konto 400202- povračilo stroškov prehane med delom- 2.112€
Konto 400203- povračilo stroškov prevoza na delo in z dela- 1.680€
Konto 400999- drugi izdatki zaposlenim- 2.110€
Konto 401001- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje- 4.040€
Konto 401100- prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje- 3.050€
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Konto 401101- prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni- 250€
Konto 401200- prispevek za zaposlovanje- 30€
Konto 401300- prispevek za starševsko varstvo- 50€
Konto 401500- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja- 1.050€
Konto 402400- dnevnice za službena potovanja v državi- 350€
Konto 402402- stroški prevoza v državi- 2.800€
V kontu 402402 so predvideni potni stroški z drugim vozilom, ki ne pripada v uporabo skupni občinski
upravi ali uporaba lastnega vozila v službene namene in sicer v primerih, ko izvajata naloge na terenu
hkrati oba zaposlena na različnih območjih in se za uporabno službenega vozila ni možno uskladiti. Prav
tako pa je iz tega naslova v letu 2013 potrebno zagotoviti sredstva za prevoz 1 krat na teden na osnovno
usposabljanje predvidenega novo zaposlenega na Policijsko akademijo v Tacen in za 1 tedensko obdobno
usposabljanje občinskega redarja, ki mora biti izvedeno na vsaka tri leta.

060311 – Materialni stroški-medobčinski inšpektorat

34.218€

Konto 402000- pisarniški material in storitve- 2.500€
V konto št. 402000 je zajet ves pisarniški material in tudi potrošni material za tiskalnik in podobno.
Konto 402003- založniške ter tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja- 500€
Pod konto 402003 se bodo evidentirali odhodki za razne obrazce kot so plačilni nalogi, zapisniki.
Konto 402004- časopisi, revije, knjige in strokovna literatura- 400€
Konto 402004 predvideva odhodke za nakup knjig in strokovne literature, predvsem zakonodajnih.
Konto 402009- izdatki za reprezentanco- 200€
Konto 402099- drugi splošni material in storitve- 8.750 €
Za konto 402099 so zajeti nekateri nepredvidljivi stroški, predvsem pa je predviden najem in uporaba
mobilne naprave za merjenje hitrosti oziroma najem obvestilnih merilnikov hitrosti. Najem je strošek
zgolj tiste občine, ki meritev tudi izvede
Konto 402100- uniforme in službena obleka- 3.000€
V kontu 402100 so označeni odhodki za nakup kompleta uniforme za predvidenega novo zaposlenega
občinskega redarja – administratorja za leto 2013 v višini okrog 2.600,00 EUR in še nekaterih delov
uniforme, predvsem dotrajanih.
Konto 402205- Telefon, faks, elektronska pošta- 800€
Konto 402206- Poštnina in kurirske storitve- 3.000 €
Konto 402300- Goriva in maziva za prevozna sredstva- 1.800 €
Konto 402301- Vzdrževanje in popravila vozil- 500 €
Konto 402304- Pristojbine za registracijo vozil- 80 €
Konto 402305- Zavarovalne premije za motorna vozila- 800 €
Konto 402510- Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme- 7.782,52 €
Pod konto 402510 so zajeti vsi stroški najema programa za vodenje in evidentiranje prekrškov,
najemnima prekrškovnega portala in najemnina programa za knjiženje in evidentiranje zadev oz. vodenje
administracije. Prav tako je predvidena nadgradnja programa Prekrškovni organ še za novo pristopno
občino v višini 1.100,00 EUR.
Konto 402900- Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev- 500 €
Pod konto 402900 so predvideni stroški izobraževanj in usposabljanj, predvsem s področja sprememb
zakonodaje in obdobnih usposabljanj.
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Konto 402907- Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih- 2.605,75 €
Konto 402920- Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih500€

Konto 420200- Nakup pisarniškega pohištva- 500€
Pod konto 420200 je predviden nakup nekaterih delov pohištva ob predvideni novi zaposlitvi in sicer
pisarniškega stola in omare.
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5001 - KS GORNJA RADGONA
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
020210 - Stroški plačilnega prometa

51€
51€

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

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

2.000€

040361 - Dotacije drugim organizacijam

1.000€

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

040362 – Prireditve

1.000€

V postavki so planirani materialni stroški za izvedbo čistilnih akcij, ki jih organizira krajevna skupnost.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
060201 - Materialni stroški

20.040€
16.040€

V postavki so načrtovani izdatki za tekoče delovanje in izvajanje nalog krajevne skupnosti in njenih
programov. V postavko so vključeni materialni stroški in vzdrževanje poslovnih objektov ( v letu 2013
popravilo strehe na poslovni stavbi ).

060210 - Sejnine članom KS

4.000€

Svet krajevne skupnosti Gornja Radgona šteje enajst članov. V postavki so planirane sejnine članom. V
letu 2013 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 2013 so načrtovane skupno štiri seje obeh odborov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
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16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
160301 - Tekoče vzdrževanje pokopališča

68.800€
49.000€

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

160302 - Investicijsko vzdrževanje pokopališča

19.800€

Pod investicijsko vzdrževanje pokopališča je planirana nabava kontejnerja za smeti, ureditev grobov in
delna ozelenitev zgornjega dela pokopališča.
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5002 - KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
020211 - Plačila storitev UJP

20€
20€

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

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

1.000€

040366 - Dotacije drugim organizacijam

1.000€

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
060202 - Materialni stroški

8.180€
5.980€

V postavki so načrtovani izdatki za tekoče delovanje in izvajanje nalog krajevne skupnosti in njenih
programov. V postavko so vključeni 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 2013 je načrtovanih pet sej sveta KS.
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5003 - KS NEGOVA
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

30€

020212 - Plačila storitev UJP

30€

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

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

600€

040363 - dotacije drugim organizacijam

600€

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
060203 – Materialni stroški

5.542€
3.542€

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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16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
160303 – Tekoče vzdrževanje pokopališča

12.350€
5.820€

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

160304 - Investicijsko vzdrževanje pokopališča

6.530€

Pod investicijsko vzdrževanje pokopališča so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje mrliške veže
(zamenjava keramičnih ploščic v mrliški vežici).
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5004 - KS SPODNJI IVANJCI
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
020213 - Stroški plačilnega prometa

13€
13€

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

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

1.400€

040364 - Dotacije drugim organizacijam

1.400€

Krajevna skupnost na podlagi vlog društev in zavodov prispeva manjša sredstva za izvajanje srečanj,
prireditev( kot so jelkovanje in miklavževanje otrok ) in podobnih prireditev.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
060204 - Materialni stroški

9.807€
8.107€

V postavki so načrtovani izdatki za tekoče delovanje in izvajanje nalog krajevne skupnosti in njenih
programov. V ta program so vključeni materialni stroški in vzdrževanje poslovnih objektov ( v letu 2013
menjava oken na poslovni stavbi in pleskanje ).

060212 - Sejnine članom sveta KS

1.700€

Svet krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci šteje šest članov. V postavki so planirane sejnine članom. V letu
2013 je načrtovanih pet sej sveta KS.
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5005 - KS SPODNJA ŠČAVNICA
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
020214 - Stroški plačilnega prometa

25€
25€

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

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
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
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
060205 - Materialni stroški

8.454€
6.454€

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 2013 je načrtovanih pet sej sveta KS.
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06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave

14.300€

060320 – Rekonstrukcija sanitarij v domu krajanov

14.300€

V domu krajanov v Spodnji Ščavnici je nujno potrebno izvesti rekonstrukcijo sanitarij, saj so te dotrajane in
skorajda neuporabne.
Po okvirni oceni oz .ponudbi Gradbeništva Pintarič je potrebno izvesti demontažo sanitarne opreme in
nadometne instalacije, odstraniti stensko in talno keramiko, betonskih tlakov in obstoječega kovinskega
talnega jaška.
Na novo je treba izvesti gradbena in inštalacijska dela v sanitarijah ( izvedba izravnalnega ometa, finalnega
tlaka s toplotno izolacijo, polaganje stenske keramike, izvedba nove odtočne kanalizacije in vodovodne
instalacije, dobava in montaža sanitarnih elementov vključno s pipami in pleskanje).

Stran 80 od 94

Proračun občine Gornja Radgona za leto 2013
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28.000

0

0

0

0

0

28.000

0

0

0

0

0

28.000

0

0

0

0

0

28.000

0

0

0

0

30.400

57.500

16.000

0

0

0

30.400

57.500

16.000

0

0

0

30.400

57.500

16.000

0

0

0

31.12.2014

20.000

30.200

16.000

0

0

0

31.12.2013

20.000
0

30.200
20.000

16.000
0

0
0

0
0

0
0

31.12.2013

0
10.400

20.000
7.300

0
0

0
0

0
0

0
0

31.12.2013

Dejavnost občinske uprave

0603

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB029-12-0001 Nakup opreme- občinska uprava

66.200 01.01.2012

PV - Lastna proračunska sredstva
OB029-12-0055 Nakup zemljišča v industrijski coni Mele (za izgradnjo železniške postaje)
20.000 01.01.2013
PV - Lastna proračunska sredstva
OB029-12-0069 Rekonstrukcija in predelava podpostaje ogrevanja v upravni zgradbi Občine
17.700 01.01.2012
Gornja Radgona
PV - Lastna proračunska sredstva

07

10.400

7.300

0

0

0

0

0

143.223

0

0

0

0

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0

143.223

0

0

0

0

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

0

143.223

0

0

0

0

0

143.223

0

0

0

0

0
0

46.570
96.653

0
0

0
0

0
0

0
0

137.977

2.039.378

700.000

640.000

640.000

600.000

120.000

675.000

700.000

640.000

640.000

600.000

120.000

675.000

700.000

640.000

640.000

600.000

75.000

65.000

0

0

0

0

75.000

65.000

0

0

0

0

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703
07039002

OB029-12-0024 Rekonstrukcija podstrešja in ostrešja gasilskega doma z novim dostopom do
podstrešja (GD Zbigovci)

143.223 01.01.2013

31.12.2013

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302
13029002

Po L. 2016

640.000

LOKALNA SAMOUPRAVA

06039002

Leto 2016

1.131.720

PV - Lastna proračunska sredstva

06

Leto 2015

6.979.549

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB029-12-0068 Nakup zemljišč pri ARCONT-u za dostop do ČN

Leto 2014

10.869.690

Druge skupne administrativne službe

0403

Leto 2013

5.105.160

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003

v EUR
Pred L. 2013

Cestni promet in infrastruktura
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB029-12-0003 Modernizacija ceste JP 704721 Trotkova-Negovski Vrh-Štajngrova

140.000 01.01.2012
PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Gornja Radgona - Neznana vrsta proračuna

31.12.2013

Stran 1 od 6

Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB029-12-0006 Modernizacija JP 604951 G.Radgona- Lackova ulica

Začetek
Konec
financiranja financiranja

25.000 01.01.2013

v EUR
Pred L. 2013

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Po L. 2016

31.12.2013

0

25.000

0

0

0

0

OB029-12-0007 LC 104 041 Sp.Ščavnica (stara šola) in JR

PV - Lastna proračunska sredstva
100.000 01.01.2013

31.12.2013

0
0

25.000
100.000

0
0

0
0

0
0

0
0

OB029-12-0008 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest

PV - Lastna proračunska sredstva
190.000 01.01.2012

31.12.2014

0
45.000

100.000
100.000

0
45.000

0
0

0
0

0
0

OB029-12-0045 Modernizacija JP Negova-Lokavci (Pucko)

PV - Lastna proračunska sredstva
80.000 01.01.2013

31.12.2013

45.000
0

100.000
80.000

45.000
0

0
0

0
0

0
0

PV - Lastna proračunska sredstva

0

80.000

0

0

0

0

31.12.2014

0

0

70.000

0

0

0

OB029-12-0048 Modernizacija JP 606931 Zagajski Vrh- Drvanja

PV - Lastna proračunska sredstva
75.000 01.01.2014

31.12.2014

0
0

0
0

70.000
75.000

0
0

0
0

0
0

OB029-13-0003 Modernizacija JP 605601 Orehovci-Kurbus-Škrlec

PV - Lastna proračunska sredstva
50.000 01.01.2013

31.12.2013

0
0

0
50.000

75.000
0

0
0

0
0

0
0

OB029-12-0046 Modernizacija JP 605651 Ivanjševski Vrh (Kurbus)

70.000 01.01.2014

PV - Lastna proračunska sredstva

0

50.000

0

0

0

0

31.12.2015

0

200.000

270.000

270.000

270.000

0

OB029-13-0006 Modernizacija JP 606051 Ivanjski Vrh-Kukovec

PV - Lastna proračunska sredstva
35.000 01.01.2013

31.12.2013

0
0

200.000
35.000

270.000
0

270.000
0

270.000
0

0
0

OB029-13-0007 Modernizacija JP 606151 Sp.Ivanjci-Bračko

PV - Lastna proračunska sredstva
45.000 01.01.2014

31.12.2014

0
0

35.000
0

0
45.000

0
0

0
0

0
0

OB029-13-0008 Modernizacija LC 104031 Sp.Ščavnica (Hari, Šinko)

PV - Lastna proračunska sredstva
50.000 01.01.2014

31.12.2014

0
0

0
0

45.000
50.000

0
0

0
0

0
0

OB029-13-0018 Modernizacija JP 605504 Črešnjevci Drobec

PV - Lastna proračunska sredstva
20.000 01.01.2013

31.12.2013

0
0

0
20.000

50.000
0

0
0

0
0

0
0

OB029-13-0020 Modernizacija LK Šlebingerjev breg

PV - Lastna proračunska sredstva
80.000 01.01.2013

31.12.2013

0
0

20.000
0

0
80.000

0
0

0
0

0
0

OB029-14-0002 Modernizacija JP 605211 G.Radgona-Hercegovščak-Zemljič

PV - Lastna proračunska sredstva
65.000 01.01.2014

31.12.2014

0
0

0
0

80.000
65.000

0
0

0
0

0
0

OB029-15-0009 Investicije v javno infrastrukturo- modernizacija cest

PV - Lastna proračunska sredstva
1.340.000 01.01.2015

31.12.2016

0
0

0
0

65.000
0

0
370.000

0
370.000

0
600.000

OB029-13-0004 Modernizacija LC 104051 G.Radgona-Norički Vrh

1.010.000 01.01.2013

PV - Lastna proračunska sredstva

1306
13069001

Telekomunikacije in pošta
Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

OB029-12-0040 Gradnja, upra. in vzdrž. odprtega širokopasovnega omrežja v KS Negova, KS
Sp.Ivanjci in KS Sp.Ščavni

1.382.355 01.01.2011

PV - EU sredstva

Občina Gornja Radgona - Neznana vrsta proračuna

31.12.2013

0

0

0

370.000

370.000

600.000

17.977

1.364.378

0

0

0

0

17.977

1.364.378

0

0

0

0

17.977

1.364.378

0

0

0

0

17.977

1.364.378

0

0

0

0

Stran 2 od 6

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

v EUR
Leto 2013

Leto 2014

155.880

852.270

315.823

0

0

0

155.880

852.270

315.823

0

0

0

10.000

10.000

15.000

0

0

0

10.000

10.000

15.000

0

0

0

10.000

10.000

15.000

0

0

0

145.880

842.270

300.823

0

0

0

31.12.2013

145.880

821.620

0

0

0

0

OB029-12-0056 Ureditev prostorov arhiva za Carinsko izpostavo Murska Sobota

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
10.000 01.01.2013

31.12.2013

14.588
7.294
123.998
0

82.162
41.081
698.377
10.000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

OB029-13-0021 Izgradnja murske kolesarske poti (1.faza)

PV - Lastna proračunska sredstva
311.474 01.01.2013

31.12.2014

0
0

10.000
10.651

0
300.823

0
0

0
0

0
0

0
0

1.596
9.055

45.125
255.698

0
0

0
0

0
0

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

2.587.980

4.515.139

4.232.528

455.265

0

0

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

2.587.980

4.488.807

4.232.528

455.265

0

0

529.077

24.794

26.515

0

0

0

31.12.2014

12.000

13.301

14.000

0

0

0

31.12.2014

12.000
517.077

13.301
11.493

14.000
12.515

0
0

0
0

0
0
0

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

GOSPODARSTVO
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403
14039001

Promocija občine

OB029-12-0016 Lisjakova struga

35.000 01.01.2012

31.12.2014

PV - Lastna proračunska sredstva
14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB029-10-0001 Projekt "SKUPAJ"

967.500 01.01.2010

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva

15
1502

15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB029-12-0018 Sanacija odlagališča Hrastje Mota
OB029-12-0019 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci

39.301 01.01.2012
PV - Lastna proračunska sredstva
541.085 01.01.2003
PV - Lastna proračunska sredstva

15029002

Ravnanje z odpadno vodo

OB029-12-0020 Čistilna naprava Gornja Radgona

8.599.238 01.01.2012

31.12.2015

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva

1505
15059001

Pomoč in podpora ohranjanju narave
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

OB029-13-0012 Negovsko jezero

26.332 01.01.2013
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva

Občina Gornja Radgona - Neznana vrsta proračuna

31.12.2013

Pred L. 2013

Leto 2015

Leto 2016

Po L. 2016

517.077

11.493

12.515

0

0

2.058.903

4.464.013

4.206.013

455.265

0

0

2.058.903

4.464.013

4.206.013

455.265

0

0

228.761
533.221
1.296.921

503.303
1.105.687
2.855.022

474.149
1.042.219
2.689.644

51.445
111.995
291.825

0
0
0

0
0
0

0

26.332

0

0

0

0

0

26.332

0

0

0

0

0

26.332

0

0

0

0

0
0

7.236
19.096

0
0

0
0

0
0

0
0

Stran 3 od 6

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
16

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1602
16029003

Prostorsko načrtovanje

OB029-12-0002 Prostorsko načrtovanje- projektna in prostorska dokumentacija

456.486 01.01.2012

31.12.2014

PV - Lastna proračunska sredstva

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo

OB029-12-0022 Sofinanciranje vodooskrbe SV Slovenije
OB029-12-0023 Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja
"Vodovodno omrežje - sistem C"

185.250 01.01.2012
PV - Lastna proračunska sredstva
1.446.694 01.01.2012

15.000 01.01.2013

16059003

1707

18029002

18059001

PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Gornja Radgona - Neznana vrsta proračuna

0

0

0

176.486

130.000

150.000

0

0

0

176.486

130.000

150.000

0

0

0

176.486

130.000

150.000

0

0

0

823.067

293.191

494.327

36.456

0

0

0

31.12.2015

5.500
488.827

0
36.456

0
0

0
0

97
662.970

0
258.441

0
488.827

0
36.456

0
0

0
0

0

15.000

0

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

22.400

25.400

0

0

0

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2013

Programi športa
1.121.600 01.01.2012

150.000

19.750
258.441

Šport in prostočasne aktivnosti

OB029-12-0063 Izgradnja slačilnic na TŠC Trate

130.000

160.000
663.067

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva

1805

176.486

0

Premična kulturna dediščina
610.431 01.01.2011

0

0

Ohranjanje kulturne dediščine

OB029-12-0042 Zaključna faza obnove kulturnega spomenika Špital Gornja Radgona

0

0

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

36.456

0

PV - Lastna proračunska sredstva

18

669.727

36.456

Nujno zdravstveno varstvo
4.300 01.01.2013

445.591

5.500

Drugi programi na področju zdravstva

OB029-13-0017 Sofinanciranje nabave avtobusa za odvzem krvi na terenu

999.552

494.327

ZDRAVSTVENO VARSTVO

17079001

Po L. 2016

19.750

PV - Lastna proračunska sredstva
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Leto 2016

293.191

Drugi programi na stanovanjskem področju
47.800 01.01.2013

Leto 2015

160.000

Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB029-13-0016 Obnova kotlovnice na mladinski 5 ter obnova toplovodov in podpostaj

Leto 2014

823.067

PV - Lastna proračunska sredstva

1605

Leto 2013

31.12.2014

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB029-13-0019 Izgradnja manjših vodovodov

v EUR
Pred L. 2013

31.12.2014

0

22.400

25.400

0

0

0

0

22.400

25.400

0

0

0

0

22.400

25.400

0

0

0

0

4.300

0

0

0

0

0

4.300

0

0

0

0

0

4.300

0

0

0

0

0

4.300

0

0

0

0

0

4.300

0

0

0

0

106.851

1.379.080

838.500

0

0

0

62.351

548.080

0

0

0

0

62.351

548.080

0

0

0

0

62.351

548.080

0

0

0

0

9.353
52.998

168.690
379.390

0
0

0
0

0
0

0
0

44.500

831.000

838.500

0

0

0

21.600

761.000

782.500

0

0

0

21.600

550.000

550.000

0

0

0

21.600

550.000

550.000

0

0

0

Stran 4 od 6

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB029-13-0014 Celovita obnova trim steze oz. 4 nogometnih igrišč na TŠC Trate

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

125.000 01.01.2013

31.12.2013

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB029-13-0015 Izgradnja večnamenske športne dvorane

318.500 01.01.2013

31.12.2014

PV - Lastna proračunska sredstva
18059002

Programi za mladino

OB029-12-0053 Mladinski center- investicijsko vzdrževalna dela

148.900 01.01.2012

31.12.2014

PV - Lastna proračunska sredstva

19

IZOBRAŽEVANJE

1902
19029001

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Vrtci

OB029-12-0044 Nizkoenergijski vrtec Gornja Radgona- Črešnjevci

OB029-12-0071 Nakup osnovnih sredstev Vrtec Manka Golarja G.Radgona

699.740 01.01.2012
PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
20.200 01.01.2012

19039001

Leto 2015

Leto 2016

Po L. 2016

0

62.500

62.500

0

0

0

0
0

18.500
44.000

18.500
44.000

0
0

0
0

0
0

0

148.500

170.000

0

0

0

0

148.500

170.000

0

0

0

22.900

70.000

56.000

0

0

0

22.900

70.000

56.000

0

0

0

22.900

70.000

56.000

0

0

0

1.086.519

1.405.209

206.970

0

0

0

30.950

553.692

135.298

0

0

0

553.692

135.298

0

0

0

23.250

541.192

135.298

0

0

0

31.12.2013

0
23.250
7.700

399.813
141.379
12.500

95.836
39.462
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Osnovno šolstvo
116.600 01.01.2012

Leto 2014

30.950

Primarno in sekundarno izobraževanje

OB029-12-0028 Investicije OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova

Leto 2013

31.12.2014

PV - Lastna proračunska sredstva

1903

v EUR
Pred L. 2013

7.700

12.500

0

0

0

0

1.055.569

851.517

71.672

0

0

0

1.055.569

851.517

71.672

0

0

0

31.12.2014

23.800

38.200

54.600

0

0

0

OB029-12-0034 Investicija v OŠ Gornja Radgona

PV - Lastna proračunska sredstva
47.300 01.01.2012

31.12.2014

23.800
15.300

38.200
16.000

54.600
16.000

0
0

0
0

0
0

OB029-12-0039 Projekt "JEM LOKALNO"

PV - Lastna proračunska sredstva
39.744 01.01.2012

31.12.2013

15.300
33.164

16.000
6.580

16.000
0

0
0

0
0

0
0

OB029-12-0062 Investicije Glasbena šola Gornja Radgona

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
6.433 01.01.2012

31.12.2014

9.452
23.712
4.289

2.109
4.471
1.072

0
0
1.072

0
0
0

0
0
0

0
0
0

OB029-13-0013 Sredstva za investicijsko vzdrževanje OŠ

PV - Lastna proračunska sredstva
1.768.681 01.05.2011

31.12.2013

4.289
979.016

1.072
789.664

1.072
0

0
0

0
0

0
0

433.344
545.673

421.728
367.936

0
0

0
0

0
0

0
0

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva

Občina Gornja Radgona - Neznana vrsta proračuna
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Vrednost
projekta*

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

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Po L. 2016

500

500

0

0

0

0

LOKALNA SAMOUPRAVA

500

500

0

0

0

0

500

500

0

0

0

0

500

500

0

0

0

0

500

500

0

0

0

0

500

500

0

0

0

0

KS SPODNJA ŠČAVNICA

0

14.300

0

0

0

0

LOKALNA SAMOUPRAVA
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OBRAZLOŽITEV
k Načrtu razvojnih programov predloga Odloka o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2013 (druga obravnava)
Spremembe Predloga proračuna za leto 2013, ki so se zgodile med prvo in drugo obravnavo,
so v Načrtu razvojnih programov povzročile naslednje spremembe :

13- PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029002- Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB029-12-0003- Modernizacija ceste JP 704721 Trotkova-Negovski Vrh- Štrajngrova
Ker se dinamika del v večji meri premika v leto 2013, je potrebno v letu 2013 zagotoviti
dodatna sredstva na postavki. V primerjavi s prvo obravnavo proračuna predlagamo
povečanje sredstev za 30.000,00 eur.

14- GOSPODARSTVO
14039002- Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB029-13-0021- Izgradnja Murske kolesarske poti
Zaradi pravilnega končnega evidentiranja vrednosti investicije, je potrebno v načrtu razvojnih
programov zagotavljati celotno vrednost, ne glede na vire financiranja.
Zaradi navedenega predlagamo v primerjavi s prvo obravnavo proračuna, povečanje vrednosti
za 9.054,54 eur.

16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16029003- Prostorsko načrtovanje
OB029-12-0002- Prostorsko načrtovanje- projektna in prostorska dokumentacija
V primerjavi s prvo obravnavo proračuna predlagamo zmanjšanje pavšalnega zneska za
spremembe in dopolnitve ostalih prostorskih aktov, ki so podlaga za pridobitev gradbenih
dovoljenj v vrednosti 20.000,00 eur.

18- KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18059001- Programi športa
OB029-12-0063- Izgradnja slačilnic na TŠC Trate
V primerjavi s prvo obravnavo proračuna, zmanjšujemo sredstva na podlagi novega
vrednotenja projekta za 75.000,00 eur.
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Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da obravnava in sprejme Odlok o
proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013- druga obravnava ter sprejme naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2013- druga obravnava z vsemi bilancami in prilogami.

Gornja Radgona, december 2012

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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I V. N A Č RT R A Z VO J N I H
PROGRAMOV
Načrt razvojnih programov (NRP) občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja
njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov
oziroma programov, za katere je načrt financiranja prikazan za prihodnja štiri leta (od leta 2013
do leta 2016 oziroma tudi po letu 2016).
NRP tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v
štiriletnem obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta. S tem dokumentom je v
proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V NRP so torej
vključeni odhodki, ki odražajo razvojno politiko občine.
Podrobnejša vsebina NRP je predpisana v 42. členu Uredbe o dokumentih razvojnega
načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih
lokalnih skupnosti, v 43. in 44. členu pa načrtovanje obremenitev proračuna in finančnih načrtov
v naslednjih letih ter pogoji za uvrstitev projektov v NRP.
NRP izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne
projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po :
o posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
o letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih
let in
o virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske
vire in druge vire in se prikažejo po programski in ekonomski klasifikaciji.
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4000- OBČINSKA UPRAVA
04- SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
04039003- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB029-12-0068- Nakup zemljišč pri ARCONT-u za dostop do ČN
Postavka je bila planirana že v letu 2012, vendar je ostala nerealizirana. Zaradi tega jo v proračun
uvrščamo ponovno.
Gre za nakup zemljišč pri ARCONT-u, katere je potrebno pridobiti zaradi dostopa do ČN.

06- LOKALNA SAMOUPRAVA
06039002- Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave
OB029-12-0001- Nakup opreme- občinska uprava
Znesek nakupa opreme za občinsko upravo je načrtovan v Načrtu nabav občinske uprave Občine Gornja
Radgona za leto 2013, ki je priloga proračuna in sicer je v letu 2013 načrtovano :
I. nakup pisarniškega pohištva- 4.000€
II. nakup strojne računalniške opreme- 25.200€
- nadgradnja programske opreme »CADIS Poslovanje« na verzijo »CADIS Poslovanje V3« in »CADIS
Plače« na verzijo »CADIS Plače V3«- 6.120,00 eur
- S sprejetjem novega prostorskega akta – Občinski prostorski načrt (OPN) za občino Gornja Radgona, bo
potrebno na novo vzpostaviti oz. pripraviti podatke iz OPN za delovanje aplikacije za izdelavo potrdila o
namenski rabi zemljišč in pripraviti podatke iz OPN za delovanje aplikacije za izdelavo lokacijske
informacije. Za lažje in hitrejše delo bi bilo potrebno nabaviti tudi modul PNRZ – za avtomatizacijo
izdelave potrdila o namenski rabi zemljišča ter modul Lokinf - za avtomatizacijo izdelave lokacijske
informacije. Z nabavo teh modulov bo vsakodnevno delo in delo s strankami močno olajšano, pa tudi
zadeve se bodo reševale hitreje.
III. Nakup druge opreme in napeljav- 1.000€
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OB029-12-0055- Nakup zemljišča v industrijski coni Mele
Postavka je bila planirana že v letu 2012, vendar je ostala nerealizirana. Zaradi tega jo v proračun
uvrščamo ponovno.
Gre za nakup zemljišč v industrijski coni Mele, katere je potrebno pridobiti zaradi izgradnje nove
železniške postaje.

OB029-12-0069- Rekonstrukcija in predelava podpostaje ogrevanja v upravni zgradbi
Občine Gornja Radgona
Investicija je potrebna zaradi dotrajanosti obstoječe podpostaje ogrevanja, zajemala pa bo predelavo
podpostaje, vključno z vgradnjo hidravlične ločnice, izdelavo razdelilnikov, predelavo sistema ogrevanja,
vgradnjo potrebnih armatur in črpalk. Investicija bo v deležu 43,55% sofinancirana s strani Upravne enote
Gornja Radgona.

07- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
07039002- Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB029-12-0024- Rekonstrukcija podstrešja in ostrešja GD Zbigovci
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.
Investicija bo prijavljena na sofinanciranje. V primeru, da sofinanciranje ne bo odobreno, se projekt ne bo
izvajal.

13- PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029002- Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB029-12-0003- Modernizacija ceste JP 704721 Trotkova-Negovski Vrh- Štrajngrova
Cesta poteka v naselju Negovski Vrh in meji na sosednjo občino Benedikt. Vsaka občina financira
modernizacijo ceste v višini 50 %.
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.
Možnost sofinanciranja (cca 4 hiše).

OB029-12-0006- Modernizacija JP 604951 G.Radgona- Lackova ulica
Cesta poteka v mestu Gornja Radgona in je ena izmed redkih mestnih ulic, ki še ni asfaltirana.
Cesta poteka do domačije Vogrinec. Z modernizacijo se izvede asfaltiranje in meteorna kanalizacija, kar
bo rešilo problem odvodnjavanja ob poletnih nalivih.
Dolžina ceste je 64 m.
Možnost sofinanciranja (cca 3 hiše).

OB029-12-0078- LC 104 041 Sp.Ščavnica (stara šola) in JR
Izvedena bo preplastitev ceste z razširitvijo in sanacijo posedkov v dolžini cca 650 m. Preplastitev se bo
izvedla do bivše stare šole oziroma do novega stanovanjskega objekta v Spodnji Ščavnici.
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Ob lokalni cesti je potrebno zgraditi oziroma podaljšati pločnik do bivše stare šole – zdaj do
večstanovanjskega objekta v Sp. Ščavnici. Potrebno bo zgraditi asfaltni pločnik širine 1.50 m z vmesnim
zelenim pasom, potrebna bo izgradnja meteorne kanalizacije , izgradnja AB opornega zidu kot zaščita
obstoječega športnega igrišča. Istočasno se položijo cevi za javno razsvetljavo.

OB029-12-0008- Investicijsko vzdrževanje občinskih cest
Potrebno je izvesti sanacijo določenih odsekov cest s sanacijo posedkov, preplastitvami določenih
odsekov, ureditvijo odvodnjavanja (mulde, kanalete, zamenjava poškodovanih propustov).
Sanirati je potrebno predvsem odseke v Spodnji Ščavnici, Lastomercih, Negovi, Kunovi, mestne ulice,…

OB029-12-0045- Modernizacija JP Negova-Lokavci (Pucko)
Cesta poteka skozi del naselja Lokavci in je povezovalna. Večji del 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 700 m.
Možnost sofinanciranja (cca 3 hiše).

OB029-13-0003- Modernizacija JP 605601 Orehovci-Kurbus-Škrlec
Cesta poteka v delu naselja Ptujske ceste in v delu Črešnjevec. Prvi del ceste poteka delno v vzponu, kar
predstavlja slabo prevoznost predvsem v zimskem času in ob večjih nalivih v poletnih mesecih. Drugi del
ceste je ravninski, potrebno je urediti odvodnjavanje z izgradnjo meteorne kanalizacije. Z modernizacijo
bi se večina težav odpravila. Izvesti bo potrebno ustrezno odvodnjavanje z jarki, kanaletami, muldami in
propusti.
Dolžina ceste je 470m.
Možnost sofinanciranja (cca 4 hiše + 3 hiše).

OB029-13-0004- Modernizacija LC 104051 G.Radgona-Norički Vrh-Police
Lokalna cesta je v zelo slabem stanju (večji posedki, različne deformacije, poškodovano odvodnjavanje,
glede na gostoto prometa je cesta preozka in nevarna predvsem na začetku, saj ni pločnikov). Celotna
dolžina ceste je 3076 m. Cesta je razdeljena na štiri dele (prvi del v dolžini 510 m je v Noričkem Vrhu,
drugi, tretji in četrti del pa je preostanek v skupni dolžini 2566 m).
V prvem delu se bo izvedla razširitev ceste, izgradnja pločnikov s potrebnimi manjšimi opornimi zidovi,
na novo se bo uredilo odvodnjavanje meteornih voda in zamenjala se bo obstoječa zastarela javna
razsvetljava. Z razširitvijo ceste in zgraditvijo pločnikov se bo povečala prometna varnost na tem odseku.

OB029-13-0006- Modernizacija JP 606051 Ivanjski Vrh-Kukovec
Cesta poteka v delu naselja Ivanjski Vrh. Cesta je ravninska. Z modernizacijo se bo uredil problem
prevoznosti ceste (blato, luknje), uredilo se bo ustrezno odvodnjavanje meteornih voda z jarki,
kanaletami, muldami in propusti..
Dolžina ceste je 370 m.
Možnost sofinanciranja (cca 5 hiš).

OB029-13-0018- Modernizacija JP 605504 Črešnjevci Drobec
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Cesta poteka v delu naselja Črešnjevci. Cesta je ravninska, zaradi majhnega naklona prihaja pri večjih
nalivih do težav z odvodnjavanjem meteornih voda. Potrebno je urediti odvodnjavanje meteorne
kanalizacije z izvedbo kanalet in muld.
Dolžina ceste je 110m.
Možnost sofinanciranja (cca 3 hiše).

13069001- Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
OB029-12-0040- Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v
KS Negova, KS Spodnji Ivanjci in KS Spodnja Ščavnica
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 izvaja 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
14039001- Promocija občine
OB029-12-0016- Lisjakova struga
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 samem pomenu. V programu del v prihodnjih letih je nadgradnja Lisjakove struge. V
programskem obdobju razvoja podeželja RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 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 idr.).
V proračun je zajet strošek za pripravo projekta na omenjeni javni razpis z naslovom nadgradnje že
obstoječe hiše z mlinom, ob kateri je nekoč že stal mlin.

14039002- Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB029-10-0001- Projekt »SKUPAJ«
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.
Stran 85 od 94

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.
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.

OB029-12-0056- Ureditev prostorov arhiva za Carinsko izpostavo Murska Sobota
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.

OB029-13-0021- Izgradnja Murske kolesarske poti
Regionalna razvojna agencija Mura je vodilni partner v projektu Mura-Drava.bike, ki se izvaja v okviru
projektov čezmejnega sodelovanja OP IPA SI-HR 2007-2013, pri izvajanju katerega pa kot pridružene
članice sodelujejo tudi vse občine, ki ležijo ob reki Muri.
Ena od ključnih projektnih aktivnosti partnerjev je bila določitev usklajenega in dokončnega poteka
trase kolesarske poti ob reki Muri, ki bo tako predstavljala osnovo za varno in privlačno kolesarjenje,
ter na ta način omogočala vzpostavitev atraktivne regijske turistične destinacije vzdolž celotnega
področja. Plod usklajenega dela RRA Mura in vseh pridruženih občin je tako javno podpisan dokument
Sporazum o sodelovanju pri vzpostavitvi Murske kolesarske poti, ki opredeljuje konsenzualni potek trase,
kakor tudi sporazumno zavezo vseh partnerjev, da bodo pri izvajanju svojih bodočih aktivnosti delovale v
smeri pozitivne podpore pri razvoju kolesarskega turizma v okviru Murske kolesarske poti. Dogovorjen
potek trase se navezuje na mrežo lokalnih oziroma regionalnih kolesarskih povezav.
Na podlagi opredeljenega poteka trase je RRA Mura pristopila k pridobitvi gradbene dokumentacije (IDP,
PGD in PZI) ter vseh soglasij, ki zadoščajo pogojem za pridobitev gradbenega dovoljenja, za odseke
trase, ki jih je potrebno obnoviti ali zgraditi na novo, pridružene občine pa so se zavezale, da bodo po
svojih najboljših močeh zagotovile potrebno podporo pri razvoju kolesarskega turizma ob reki Muri.
Pridobljena projekta dokumentacija predstavlja formalno osnovo za pristop k aktivnostim gradnje
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manjkajočih odsekov, pri čemer gre za aktivnost, ki ni bila predvidena v sklopu projekta MuraDrava.bike. S projektnim predlogom izgradnje kolesarskih poti bi tako smiselno in vsebinsko uporabili
rezultate projekta Mura-Drava.bike.
Z izgradnjo manjkajočih delov trase in premostitvenih objektov ter s posodobitvijo obstoječih delov trase
bi se na področju celotnega področja 13-ih občin izoblikoval zaključen infrastrukturni projekt, ki bi
omogočal zasledovanje razvojnih, gospodarskih in turističnih ciljev regije. Potek trase se navezuje tako na
levi kot desni breg Mure in v svoji celovitosti predstavlja cca. 130 km urejenih kolesarskih poti, k
izgradnji katerih se bo pristopilo fazno, skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi in opredeljenimi
razvojnimi potenciali posameznih občin. Navkljub fazni izvedbi gradnje posameznih odsekov pa to ne
vpliva na celovitost oziroma zveznost kolesarske poti ob Muri. Gradnja odsekov bi potekala na način, da
se kvalitetno in varnostno nadgrajuje obstoječe stanje povezanih odsekov, v sklopu projekta je
predvidena izgradnja in ureditev naslednjih prometnih odsekov po posameznih občinah:
•
•
•
•

Občina Apače: izgradnja makadamske kolesarske poti na obrambnem nasipu v dolžini 580 m;
ureditev obstoječe makadamske poti v dolžini 420 m,; postavitev dveh info. tabel;
Občina Gornja Radgona: izgradnja in ureditev kolesarske poti (asfaltiranje makadamske poti) v
dolžini 245 m; izgradnja makadamske kolesarske poti na obrambnem nasipu v dolžini 2.960 m;
prometna ureditev poti.
Občina Veržej: izgradnja makadamske kolesarske poti na obrambnem nasipu v dolžini 3.661 m;
ureditev makadamske kolesarske poti v dolžini 43 m; prometna ureditev poti.
Občina Križevci: izdelava idejnih projektov za sanacijo in ureditev Gajševskega jezera; izgradnja
makadamske kolesarske poti na obrambnem nasipu v dolžini 353 m.

15- VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
15029001- Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB029-12-0018- Sanacija odlagališča Hrastje Mota
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.

OB029-12-0019- Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci
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 27 pomurskih 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 izvajala II. faza projekta.

15029002- Ravnanje z odpadno vodo
OB029-12-0020- Čistilna naprava Gornja Radgona
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Do 31.12.2015 je v mestu Gornji Radgona, ki zajema aglomeracijo 3064 Gornja Radgona, predvidena
izgradnja ločenega sistema fekalne kanalizacije, izgradnja platoja za čistilno napravo ter izgradnja same
čistilne naprave s pripadajočo infrastrukturo.
Gradbeno dovoljenje za izgradnjo platoja za čistilno napravo, ki v tem projektu predstavlja prvo fazo
izgradnje, je bilo pridobljeno v letu 2012, izgradnja le tega se predvideva v začetku leta 2013. Postopek
za izbiro izvajalca predmetne gradnje je v teku.
Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja so izdelani, vložena je tudi vloga za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Za izgradnjo čistilne naprave je bil izdelan tudi idejni projekt. Vloga za pridobitev kohezijskih
sredstev je bila v letu 2012 oddana na pristojno ministrstvo in čakamo na odločbo o dodelitvi kohezijskih
sredstev.
V letu 2013 planiramo naslednje aktivnosti :
Ureditev platoja in prestavitev potoka Hercegovščak (762.550,52 eur):
V letu 2013 se predvideva prestavitev potoka Hercegovščak, izgradnja mostu ter izvedba nasipa z delnim
platojem. Plato ne bo dokončan na mestu, kjer se bo gradila čistilna naprava, da ne bi bilo potrebno že
navožene zemlje ponovno izkopavati in odvažati.
Centralna čistilna naprava (1.255.222,20 eur):
Začela se bodo izvajati gradbena dela na čistilna napravi, zgradila se bo dovozna cesta in uredila druga
infrastruktura (vodovod, trafo postaja, telefon).
Kanalizacijski sistem Gornja Radgona (2.436.240,48 eur):
Predvideva se izgradnja cca 65 % kanalizacijskega sistema v tem letu.

15059001- Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
OB029-13-0012- Revitalizacija naravnega in turističnega bisera Ščavniške doline Negovsko
jezero
Sonaravna in turistična oživitev jezera bo prispevala k ponovni vzpostavitvi biotske raznovrstnosti
zaščitenega območja (Krajinski park Negova in Negovsko jezero), k spodbujanju trajnostnega upravljanja
s podeželskimi viri, izobraževanju in ozaveščanju prebivalstva o pomenu območja ter nove možnosti
razvoja turizma.
Najpomembnejša ciljna skupina so lokalno prebivalstvo, pri čemer se bodo še posebej izpostavili mladi
vseh starosti. Lokalno prebivalstvo bo vključeno kot uporabnik revitaliziranega jezera. Mladi so ključni
za nadaljnji razvoj območja, za vzpostavljanje odgovornejšega odnosa do okolja in potencialni izvajalci
in koristniki nadaljnjega turističnega razvoja. Tretja ciljna skupina je strokovna javnost s področja
ekoremediacij, vodarstva in ohranjanja narave.
Glavne projektne dejavnosti, ki so podlaga za nastanek stroškov, so :
- vodenje projekta,
- delavnice : organizirane bodo tri oblike delavnic in sicer delavnice z lokalno skupnostjo, kjer bodo
prebivalci območja občine seznanjeni z aktivnostmi revitalizacije in razvoja Negovskega jezera. Druga
delavnica bo z mladimi, na kateri se bodo oblikovali različni razvojni scenariji razvoja ob Negovskem
jezeru ter možne oblike revitalizacij z uporabo ekoremediacij. Tretja delavnica bo organizirana za
strokovno javnost s področja ekoremediacij, vodarstva in turizma. Na delavnici bodo strokovnjaki
proučili predloge revitalizacije Negovskega jezera s strani lokalnega prebivalstva in mladih ter predlagali
variantne rešitve revitalizacij za območje Negovskega jezera.
- poletna šola : povabljeni bodo študentje Pomurske regije in širše. V prvem delu bodo potekala strokovna
predavanja vrhunskih strokovnjakov s področja ekoremediacij, vodarstva in turizma, kjer bodo
predstavljeni najnovejši dosežki strok, aplicirani na razmere Negovskega jezera. V drugem delu si bodo
udeleženci ogledali primere dobrih praks revitalizacij voda ter razvili inovativni pristop trajnostnega
razvoja območja ob Negovskem jezeru.
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- priprava, oblikovanje in tisk Kataloga revitalizacijskih pristopov ob Negovskem jezeru ter publikacije :
v katalogi bodo vključeni predlogi revitalizacij lokalnega prebivalstva, mladih, strokovne javnosti ter
rezultati poletne šole, ki bo služil kreiranju novih projektov, ki jih bo regija pripravila kot osnovo za nov
razvoj ob revitaliziranem Negovskem jezeru.
- promocija projekta : predstavitev v tiskanih medijih in priprava treh strokovnih člankov.
Cilji projekta so :
- priprava idejnih predlog in oblikovanje rešitev sonaravne sanacije Negovskega jezera ter možnosti
nadaljnjega razvoja sonaravnega turizma,
- izobraževanje in osveščanje vsega prebivalstva o pomenu jezera, ohranjanju narave ter vzpostavljanju
ravnovesja v naravnem okolju,
- povečanje zanimanja za zavarovano območje Krajinski park Negova in Negovsko jezero ter
spoznavanje omejitev zaradi varovalnega režima območja.
Pričakovani rezultati projekta :
- kakovostne strokovne podlage za kasnejšo revitalizacijo Negovskega jezera,
- boljša osveščenost prebivalstva o pomenu različnih biotopov za življenje in razvoj ter o pomenu
zavarovalnih območij- publikacija,
- spoznavanje sonaravnih načinov revitalizacije stoječih voda, ki bodo prenosljiva tudi v povsem domače
okolje, čemur so namenjene delavnice.

16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16029003- Prostorsko načrtovanje
OB029-12-0002- Prostorsko načrtovanje- projektna in prostorska dokumentacija
V letu 2013 načrtujemo :
- izdelavo projektne dokumentacije za ceste, ki so uvrščene v Načrt razvojnih programov,
- dokončno izdelavo občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona – OPN,
- izdelavo okoljskega poročila v postopku celovite presoje vplivov na okolje za OPN občine Gornja
Radgona,
- Izdelavo kart poplavne in erozijske nevarnosti in razredov nevarnosti ter kart poplavne in erozijske
ogroženosti na območju OPN,
- Izdelavo Hidrološko – hidravlične analize visokovodnih razmer Hercegovskega in Črešnjevskega
potoka,
- Spremembo in dopolnitev Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka
za območje Občine Gornja Radgona,
- Spremembe in dopolnitve ostalih prostorskih aktov, ki so podlaga za pridobitev gradbenih dovoljenj in
- izdelavo še manjkajoče projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo čistilne
naprave s pripadajočo infrastrukturo

16039001- Oskrba z vodo
OB029-12-0022- Sofinanciranje vodooskrbe SV Slovenije
V okviru projekta »Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo-SZ Slovenske gorice«, je vključenih 12
občin, v okviru katerega je predvidena izvedba 7 sklopov (6 odsekov in en povezovalni priključek). Čas
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implementacije projekta je od 2008-2012-2013, s tem da bo v letu 2014 prišlo do realizacije preostanka
zadržanega zneska (5 % gradnje).

OB029-12-0023- Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja
»Vodovodno omrežje- sistem C«
Vsa dokumentacija za izvedbo 9 novih javnih vodovodnih sistemov na področju občine Gornja Radgona
je bila že izdelana, pridobljena so bila tudi vsa gradbena dovoljenja razen za gradnjo vodovoda Gornja
Radgona, v septembru 2012 je bila vložena tudi vloga za pridobitev finančnih sredstev kohezijskega
sklada. Delež financiranja bi naj bil naslednji: 66 % neto vrednosti kohezijski sklad, 24 % neto vrednosti
proračun Republike Slovenije in 10 % neto vrednosti proračun Občine Gornja Radgona. Odločbo o
dodelitvi sredstev pričakujemo do konca leta 2012 ali v začetku leta 2013, ko bi pričeli tudi z gradnjo. V
teku je tudi že postopek za izbiro izvajalca gradnje, ki ga vodi vodilna Občina Ljutomer.
V letu 2013 je predvidena izvedba primarnega vodovoda Gornja Radgona, vodovoda Simoničev breg ter
Črpališča Hercegovščak.

OB029-13-0019- Izgradnja manjših vodovodov
Ker se znotraj leta pojavljajo nepričakovani izdatki za ureditev ustrezne preskrbe s pitno vodo iz javnega
vodovodnega omrežja- npr. velike težave s preskrbo iz lastnih virov, ki so pogosto oporečni, izgradnja
priključkov za posebno socialno ogrožene družine, ki sploh nimajo urejene ustrezne preskrbe s pitno
vodo, izboljšanje tlačnih razmer ali delne rekonstrukcije itd.

16059003- Drugi programi na stanovanjskem področju
OB029-13-0016- Obnova kotlovnice na Mladinski 5 ter obnova toplovodov in podpostaj
V letu 2013 je planirana izvedba celovite obnove kotlovnice na Mladinski 5 v Gornji Radgoni s
prehodom na zemeljski plin. Istočasno z obnovo kotlovnice se mora izvesti tudi obnova dotrajanih
toplovodov ter podpostaj v posamezni večstanovanjski stavbi, ki so vezane na kotlovnico na Mladinski 5.

17- ZDRAVSTVENO VARSTVO
17079001- Nujni zdravstveno varstvo
OB029-13-0017- Sofinanciranje nabave avtobusa za odvzem krvi na terenu
Center za transfuzijsko medicino Univerzitetnega kliničnega centra Maribor s priključenimi Enotami za
transfuzijsko dejavnost, EDT Ptuj in Murska Sobota, izvaja dejavnost preskrbe s krvjo za področje
severovzhodne Slovenije. Dejavnost preskrbe s krvjo obsega zbiranje krvi, predelavo, testiranje in oskrbe
s krvjo in krvnimi pripravki. Predpogoj za zagotavljanje zadostne količine varne krvi je zadostno število
zdravih krvodajalk in krvodajalcev. Novi avtobus za odvzem krvi bo namenjen odvzemu krvi izven
Centra – na nekaterih sedanjih terenih in številnih novih lokacijah. Oprema avtobusa bo sodobna,
kakovostna in v skladu s standardi in zahtevami stroke, ker le na ta način lahko izpolnjujemo zakonsko
obvezujoče zahteve kakovosti. Tako bo možno v enem dnevu opraviti odvzem krvi na več lokacijah, na
primer združevanje terenov z nizkim številom krvodajalcev, kar danes pri racionalni organizaciji dela
predstavlja veliko težav. Pristop h Konzorciju za zagotovitev finančnih sredstev za nabavo avtobusa za
odvzem krvi na terenu prispeva Občina Gornja Radgona 0,50 EUR na prebivalca. Predvideva se, da bi z
zbiranjem sredstev nabavili avtobus, UKC Maribor pa bi zagotovil sredstva za opremo.

18- KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18029002- Premična kulturna dediščina
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OB029-12-0042- Zaključna faza obnove kulturnega spomenika Špital Gornja Radgona
Projekt »Zaključna faza obnove kulturnega spomenika Špital Gornja Radgona« obravnava postavitev
stalne muzejske zbirke »Radgonski mostovi« (3 sklopi) s spremljajočimi dejavnostmi (4 sklopi) in
ureditev neposredne okolice starega Špitala.
Dokončanje obeh aktivnosti je vezano na zagotovitev funkcionalnosti infrastrukture in pridobitev
uporabnega dovoljenja, kar je med drugim cilj te operacije.

18059001- Programi športa
OB029-12-0063- Izgradnja slačilnic na TŠC Trate
Slačilnice na TŠC Trate sestavljajo: objekt zgrajen v sedemdesetih letih za potrebe dirk v speedwayu, dva
kontejnerja, katera so pred 15 leti zaradi naraščajočega števila selekcij prestavili iz sejmišča, kjer sta
služila kot prostor policije in objekt boksov oz. privezov za konje in katerega je občina pred 4 leti uredila
v začasne slačilnice. O tem, da so obstoječe slačilnice na TŠC Trate v Gornji Radgoni povsem dotrajale in
so nevarne za uporabo, smo občinske svetnike že obvestili in jim k tekstu priložili tudi slikovni material
(odpadel strop, streha pušča praktično na celem objektu, žlebov več ni- ostali so le robovi, greznica
pušča,vodovodna in električna napeljava obstaja le še v zasilni funkciji ), nekaj svetnikov pa si je stanje
ogledalo tudi na terenu. Le zagnanosti nogometnih zanesenjakov se gre zahvaliti, da so objekti sploh še v
stanju, v kakršnem so. V sanacije stalnih defektov na objektih je tako vloženo veliko ur prostovoljnega
dela. ŠNK Radgona, ki bo predvidoma v največji meri uporabljal predmetne slačilnice, tekmuje pod
okriljem MNZ M. Sobota z osmimi selekcijami in sicer: U-6, U-8, U-9, U-10, U-11, U-12, U-14, člani ter
veteransko selekcijo. V vseh selekcijah aktivno sodelujej 145 otrok , mladincev in odraslih ter 12
trenerjev. Klub s svojim delovanjem v mlajših selekcijah pokriva poleg Občine G. Radgona tudi ostale
občine in njihove šole in sicer: OŠ Radenci, OŠ Apače, OŠ Kapela, OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici, OŠ
Ljutomer.
Slačilnice bodo poleg ŠNK Radgona, ki bo predvidoma njihov največji uporabnik, na voljo tudi vsem
ostalim uporabnikom TŠC Trate (tenisači, rekreativni košarkarji, odbojkarji, igralci malega nogometa,
skaterji, rekreativni tekači), kakor tudi OŠ G. Radgona in OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova.

OB029-13-0014- Celovita obnova trim steze oz. 4 nogometnih igrišč
I. CELOVITA OBNOVA TRIM STEZE
Občina Gornja Radgona želi revitalizirati obstoječo speedway stezo na TŠC Trate v Gornji Radgoni na
način, da se steza obnovi in po obnovi postane trim steza za jogging. Steza je trenutno zelo priljubljena
med rekreativnimi tekači, ki jo v vseh letnih časih uporabljajo za svojo vadbo. Žal je trenutno steza
zaraščena in na več delih zasuta s prodom, ki so ga pred leti navažali za potrebe parkiranja v času sejma
AGRA. V okviru obnove steze je predviden izkop v širini cca.4 m in globini cca.30 cm, ureditev
spodnjega ustroja, namestitev robnikov za preprečevanje zaraščanja steze ter navoz mlete opeke, ki je
zelo primerna za podlago na Jogging stezah. Na ta način bi v občini dobili izjemno dobro jogging stezo z
naravno podlago, ki je najbolj priporočljiva in zdrava za rekreativne tekače.
II. CELOVITA OBNOVA 4 NOGOMETNIH IGRIŠČ NA TŠC TRATE
V letu 2013 želi Občina Gornja Radgona obnoviti obe nogometni igrišči za veliki nogomet na TŠC Trate
v Gornji Radgoni, kakor tudi obe igrišči za mali nogomet. Tako je na glavnem igrišču za veliki nogomet
predvidena obnova travne ruše, na pomožnem igrišču za veliki nogomet obnova travne ruše in namakalni
sistem, medtem ko se na obeh malih igriščih predvideva izgradnja namakalnih sistemov, saj je trenutni
trud upravljalcev igrišč povsem zamanj, če ni konstantnega namakanja igrišč v pozno spomladanskih in
poletnih mesecih. Zaradi suše so tako igrišča v poletnih mesecih skorajda neuporabna za igranje, saj so
izjemno trda, trave pa na najbolj frekventnih delih igrišč praktično ni. V primeru, da bo občina na razpisu
Fundacije za šport 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:
V kolikor projekta ne bosta sofinancirana, se ne bosta izvajala.
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OB029-13-0015- Izgradnja večnamenske športne dvorane
Občina G. Radgona že nekaj let načrtuje izgradnjo večnamenske športne dvorane pri OŠ G. Radgona. Na
podlagi analize se je kot trenutno najboljša možnost izkazala možnost gradnje dvorane po postopku javno
zasebnega partnerstva. V ta namen je bil izveden postopek razpisa za oddajo vlog o promotorstvu, na
katerega je prispela ena ponudba. Preden pa bi se konkretno lahko pričelo z deli, katerih začetek se
načrtuje v letu 2013, je potrebno izgraditi novo trafo postajo, na katero bi se nov objekt lahko priklopil,
saj obstoječa iz leta 1957 ne omogoča več nadgradenj in deluje na svojem maksimumu. Prav tako je
potrebno poleg stroškov za izgradnjo nove trafo postaje v proračun za leto 2013 planirati še stroške vsaj I.
faze vodenja postopka javno zasebnega partnerstva, ki je zelo zahteven in zapleten- zaradi tega je Občina
G. Radgona najela zunanjega izvajalca, podjetje Bau-ing iz Kotelj.Poleg tega je potrebno zagotoviti še
sredstva za izdelavo projektne naloge in koordinacije v času projektiranja, saj želimo izgraditi objekt, ki
bo zadovoljeval potrebe občinskega dvoranskega športa na ravni kakovostnega športa kakor tudi na ravni
rekreacije, pa tudi potrebe OŠ G. Radgona, ki trenutno zaradi preskromnih gabaritov obstoječe
telovadnice ne more izvajati niti šolskih športnih tekmovanj v dvoranskih športih.

18059002- Programi za mladino
OB029-12-0053- Mladinski center- investicijsko vzdrževalna dela
Proračunska postavka je namenjena ureditvi prostorov mladinskega centra, v okviru katere se bodo
pripravili projetki za obnovo prostorov mladinskega centra G. Radgona.

19- IZOBRAŽEVANJE
19029001- Vrtci
OB029-12-0044- Nizkoenergijski vrtec Gornja Radgona-Črešnjevci
V okviru projekta »Nizkoenergijski vrtec Gornja Radgona-Črešnjevci«, je načrtovana izgradnja novega
dvooddelčnega vrtca v naselju Črešnjevci, v nizkoenergijski izvedbi, ki zajema rušenje starega
enooddelčnega vrtca in gradnjo novega vrtca za 44 otrok, skupne notranje površine 364,05 m2, z vsemi
pripadajočimi površinami. Z realizacijo projekta se bosta neposredno ustvarili tudi dve novi delovni
mesti, medtem ko se bo delež obstoječih delovnih mest ohranil oziroma povečal v skladu z določili
pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

OB029-12-0071- Vrtec Manka Golarja- investicijsko vzdrževanje
Načrtuje se nakup prosto stoječega univerzalnega kuhinjskega stroja z različnimi priključki.

19039001- Osnovno šolstvo
OB029-12-0028- OŠ dr.Antona Trstenjaka- investicijski transferi
V okviru predmetnega NRP bo občina Gornja Radgona v letu 2013 zagotovila sredstva za :
1. menjavo oken in dvokrilnih vrat na telovadnici ter menjavo glavnih vhodnih vrat,
2. nabavo stroja za lupljenje krompirja,
3. sanacijo ravnega dela strehe na telovadnici,
4. pleskanje stopnišča v novi zgradbi ter hodnikov dveh nadstropij,
5. namestitev drogov za zastave,
6. klimatsko napravo v zbornici,
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7. nabavo novih stolov za prireditve v telovadnici- 200 kom.
8. ureditev parkirišč za delavce šole in vrtca,
9. nabavo računalniške in avdiovizualne opreme

OB029-12-0034- Investicije v OŠ Gornja Radgona
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.

OB029-12-0039- Projekt »JEM LOKALNO«
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.

OB029-12-0062- Investicije Glasbena šola Gornja Radgona
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, tudi v proračunu za leto
2013 zagotovila sredstva za ta namen.

OB029-13-0013- Sredstva za investicijsko vzdrževanje OŠ
Investicija obravnava 2. fazo obnove stavbe osnovne šole v Gornji Radgoni, ki bo izvedena v letu 2013.
Investicija zajema energijsko sanacijo stropov, dobavo in izvedbo montažne predelne stene v jedilnici,
dobavo in montažo spuščenih stropov v učilnicah, kabinetih in zbornici, dobavo in montažo pregradne
zavese za delitev prostorov jedilnice in prireditvenih stopnic v avli pritličja, slikopleskarska dela,
elektroinstalacijska dela, obnovo radiatorskega ogrevanja ter vgradnjo rekuperatorja in kogeneracijskega
sistema. Po izvedbi načrtovanih del bo stavba osnovne šole v Gornji Radgoni energetsko učinkovitejša s
čimer se bo občutno vplivalo na izboljšanje okolja ter delovnih pogojev tako za učence kot za zaposlene.
Obnovljena stavba bo izkazovala zmanjšano porabo energije preko upoštevanja nizkoenergijskega
standarda ter boljšo kakovost bivanja.
Splošni cilji investicije so:
-

zagotovitev bivalno kakovostnih površin za izvajanje osnovnošolske dejavnosti,
povečanje energetske učinkovitosti javnih stavb,
zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov,
izvedba celovitih sanacijskih ukrepov z upoštevanjem sodobnih, trajnostnih načel za prihodnost,
maksimalen prihranek energije,
povečanje kakovosti življenja posameznika in skupnosti.
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4001- MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
06- LOKALNA SAMOUPRAVA
06039002- Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave
OB029-12-0009- Nakup pisarniškega pohištva- medobčinski inšpektorat
Predviden je nakup nekaterih delov pohištva ob predvideni novi zaposlitvi in sicer pisarniškega stola in
omare.

5005- KS SPODNJA ŠČAVNICA
06- LOKALNA SAMOUPRAVA
06039002- Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave
OB029-13-0010- Rekonstrukcija sanitarij v domu krajanov Spodnja Ščavnica
V domu krajanov v Spodnji Ščavnici je nujno potrebno izvesti rekonstrukcijo sanitarij, saj so te dotrajane
in skorajda neuporabne.
Po okvirni oceni oz .ponudbi Gradbeništva Pintarič je potrebno izvesti demontažo sanitarne opreme in
nadometne instalacije, odstraniti stensko in talno keramiko, betonskih tlakov in obstoječega kovinskega
talnega jaška.
Na novo je treba izvesti gradbena in inštalacijska dela v sanitarijah ( izvedba izravnalnega ometa,
finalnega tlaka s toplotno izolacijo, polaganje stenske keramike, izvedba nove odtočne kanalizacije in
vodovodne instalacije, dobava in montaža sanitarnih elementov vključno s pipami in pleskanje).
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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: 26.10.2012

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA OBČINSKE UPRAVE
OBČINE GORNJA RADGONA
ZA LETO 2013, 2014 in 2015

Tarifni
razred

Z.Š.

OPIS

1.

Direktor občinske uprave

2.

Zaposleni, ki se jim sredstva za
plače zagotavljajo na podlagi
Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju
SKUPAJ

VII/2
VII
VI
V
III
I

Število
sistemiziranih
delovnih mest
po veljavnem
aktu

Število
zasedenih
delovnih mest
31.12.2012

Predvideno
število
zasedenih
delovnih mest v
letu 2013

Predvideno
število
zasedenih
delovnih mest v
letu 2014

Predvideno
število zasedenih
delovnih mest v
letu 2015

1
12
2
9
1
3
28

1
11
1
9
1
3
26

1
11
1
9
1
3
26

1
11
1
9
1
3
26

1
11
1
9
1
1
24

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.
V kadrovskem načrtu se opredeli število zaposlenih glede na tarifni razred. Ločeno se
opredeli število pripravnikov.
Trenutno je v občinski upravi poleg direktorja dejansko zaposlenih 25 javnih uslužbencev.
V kadrovskem načrtu se v letu 2013 skupaj z direktorjem predvideva 26 delovnih mest.
V kadrovskem načrtu se v letu 2014 skupaj z direktorjem predvideva 26 delovnih mest.
Po sprejemu proračuna se na podlagi 42., 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 63/2007 – uradno prečiščeno besedilo ZJU-UPB3, 65/2008, 69/2008ZTFI-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, 127/06ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/2010-ZUKN, 107/2010) pripravi kadrovski načrt, ki
ga v upravah lokalnih skupnosti sprejme predstojnik.

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: 410-1/2012/57
Datum: 15. 10. 2012

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 2013 in 2014

Z.Š.

1.
2.

DELOVNO MESTO

INŠPEKTOR
OBČINSKI REDAR
SKUPAJ

Tarifni
razred

Število
zaposlenih
konec leta
2012

Predvideno
št.
zaposlenih v
letu 2013

Predvideno
št.
zaposlenih v
letu 2014

VII
V

1
1
2

1
2
3

1
2
3

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 letu 2013 je h skupni občinski upravi predvidena še priključitev Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici.

PREDLOG

Iz tega razloga se v kadrovskem načrtu za skupno občinsko upravo v letu 2013 skupaj
predvidevajo 3 uradniški delovna mesta, prav tako tudi v letu 2014, torej se predvideva nova
zaposlitev občinskega redarja v V. tarifnem razredu.

Pripravil:
Aleš Potočnik, inšpektor

V Gornji Radgoni,

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

V Apačah,

ŽUPAN
OBČINE APAČE
Franc PIŽMOHT, l.r.

2

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. 2012
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 2013
Z.št.
Opis
1. Nakup pisarniškega pohištva
2. Nakup strojne računalniške in programske opreme
3. Nakup druge opreme
Skupaj

v€
Leto 2013
4.000,00
25.200,00
1.000,00
30.200,00

Obrazložitev:
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o javnih financah je sestavni del obrazložitve
predloga proračuna tudi načrt nabav z obrazložitvami.
1. Nakup pisarniškega pohištva
4.000,00 EUR
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
25.200,00 EUR
Ø Posodobitev aplikacije za delo s prostorskimi informacijskimi podatki
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.
Namenske aplikacije na osnovi prostorskih podatkov pa nudijo precej več, in sicer;
omogočajo dostop do prostorskih podatkov; omogočajo opravila, ki jih izvajamo na
osnovi prostorskih podatkov; avtomatizirajo delovne procese (izdelava različnih
dokumentov in odločb na osnovi prostorskih podatkov, potrdilo o namenski rabi
zemljišč, lokacijska informacija, odločba o komunalnem prispevku); vzdrževanje

podatkov, ki temeljijo na prostorskih podatkih; analitične obdelave podatkov;
omogočajo povezavo prostorskih podatkov z drugimi informacijskimi sistemi itd.
S sprejetjem novega prostorskega akta – Občinski prostorski načrt za občino Gornja
Radgona bo potrebno na novo vzpostaviti oz. pripraviti podatke iz OPN za delovanje
aplikacije za izdelavo potrdila o namenski rabi zemljišč in pripraviti podatke iz OPN
za delovanje aplikacije za izdelavo lokacijske informacije. Za lažje in hitrejše delo bi
bilo potrebno nabaviti tudi modul PNRZ – za avtomatizacijo izdelave potrdila o
namenski rabi zemljišča ter modul Lokinf – za avtomatizacijo izdelave lokacijske
informacije. Z nabavo teh modulov bo nam vsakodnevno delo in delo s strankami
močno olajšano ter tudi reševanje zadev hitrejše.
Ø Nadgradnja programske opreme za finančno poslovanje in računovodstvo
Predvidena je nadgradnja obstoječe programske opreme »CADIS poslovanje« z novo
verzijo programske opreme »CADIS poslovanje V3« in programske opreme »CADIS
plače« z novo verzijo »CADIS plače V3«.
Ø Nadgradnja programske opreme za ravnanje z dokumentarnim gradivom
Zaradi dviga nivoja ravnanja z dokumentarnim gradivom se bo pristopilo k naročilu in
implementiranju naprednejšega dokumentnega sistema, ki bo omogočal dvig internega
elektronskega poslovanja občine na višji nivo ter večjo preglednost nad
dokumentarnim gradivom občine.
Ø Nakup računalniške, komunikacijske in druge tehnične opreme
Glede na potrebe zaradi zastarelosti ali ob morebitni okvari sedanje strojne opreme se
bo nabavilo nove računalnike s programsko opremo, glede na potrebe kakšen nov
tiskalnik ali kakšno drugo tehnično in informacijsko-komunikacijsko opremo.
Računalniška tehnologija in druga tehnična oprema je podvržena hitremu
tehnološkemu zastaranju, zato je potrebno, da jo postopoma zamenjujemo.
1.000,00 EUR
3. Nakup druge opreme
Glede na sprotno nujnost potreb se bo nabavila druga oprema (med drugim indukcijski
kuhalnik, posoda, termovke, voziček za pijačo v sejni sobi, sesalca za čiščenje poslovnih
prostorov ipd.).

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

PROGRAMA PRODAJE (LETNI NAČRT) OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA
NA OBMOČJU OBČINE GORNJA RADGONA – za leto 2013

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
65/22
65/23
66

5
Sadovnjak
Sadovnjak
Stavba
Sadovnjak
Njiva

2.

Zemljišče v Policah
(pri gospodarskem in
pomožnem objektu
Kolarič)

Police

534/2

3.

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

599/4

4.

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

5.

Izmera v m2

Okvirna Predlog
cena
načina
(EUR) prodaje

6
45 m2
130 m2
18 m2
535 m2
634 m2

7
8
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.)

Travnik

2.730 m2
(del zemljišča v
velikosti cca
1.500 m2)

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

Stanovanjska stavba
Gosp. poslopje

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

26.727,00 Javno zbiranje
ponudb

526

Travnik
Pot

582 m2
(del zemljišča v
velikosti cca 20
m2 )

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

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

312/1

Dvorišče

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

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

6.

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

612

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

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

7.

Poslovno-stanovanjski Gornja
objekt Partizanska 34 Radgona
v Gor. Radgoni (delež

718/1
718/2

68 m2
133 m2
11 m2

Skupaj Javno zbiranje
delež ponudb
občine:

1.

Gornja
Radgona

Dvorišče
Stavba ali zgradba

Stanovanjska stavba
Dvorišče
Gospodarsko

občine je 43/68 na
parc. št. 718/1 in
130/144 na parc. št.
718/2

poslopje

23.052,44

Stanovanjska stavba
Dvosobno
Stavbišče
stanovanje v
Dvorišče
velikosti 74,04 m2
Zelenica
Dvorišče
Dvorišče

38.000,00 Javno zbiranje
ponudb

Dvosobno stanovanje Gornja
št. 6 v 3. Etaži
Radgona
večstanovanjske
stavbe Mladinska
ulica 9 v Gor. Radgoni
s pripadajočim
funkcionalnim
zemljiščem

226/12

Zemljišče v Gor.
Radgoni (v podaljšku
ulice Marije Rožman
in Kajuhove ulice)

Gornja
Radgona

1139/10 Njiva
Travnik

1725 m2

33.534,00 Javno zbiranje
ponudb

10. Zemljišče v Gor.

Gornja
Radgona

1139/11 Njiva
Travnik

1061 m2

20.074,12 Javno zbiranje
ponudb

11. Zemljišča pri

Gornja
Radgona

8.

9.

Radgoni (v podaljšku
ulice Marije Rožman
in Kajuhove ulice)

Pomurskem sejmu v
Gor. Radgoni

226/13
226/16
226/26
226/27

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

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:

Zamenjava
zemljišč za
parcele v lasti
Pomurskega
sejma (po
ocenitvi vseh
zemljišč)

196.087,56 EUR

Gornja Radgona, 10. 12. 2012

PRIPRAVIL:
Andrej SUBAŠIČ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

PROGRAM NAKUPOV (letni načrt) – za leto 2013

Zap. Objekt (zemljišče) K.o.
št.
1

1.

2.

3.

2
Zemljišča v
industrijski coni
Mele (za izgradnjo
železniške postaje)

Parc.
št.
3

Mele

Zemljišče pri
Arcontu v Gornji
Radgoni (za potrebe
dostopne poti do
Čistilne naprave
Gornja Radgona –
trenutno je v lasti
družbe Arcont d.d.)

Mele

Zemljišče v Gornji
Radgoni (pri
poslovnostanovanjski stavbi
Kerenčičeva 2)
-trenutno je v lasti
Lee FrletaKlemenčič

Gornja
Radgona

4
Skupaj
cca 15
parcel

Izmera v m2

Kultura po
katastrskih
podatkih
5

Okvirna Način
cena
nakupa
(EUR)

6
7
8
Skupaj cca 10.000 Skupaj cca: Na podlagi
m2
20.000,00 prodajnih
pogodb

520/24

Dvorišče
Neplodno

70 m2
315 m2

4.000,00 Na podlagi
kupoprodajne
pogodbe

520/25

Neplodno

2.810 m2
(del zemljišča v
velikosti cca.
2.400 m2)

24.000,00 Na podlagi
kupoprodajne
pogodbe-po
geodetski
odmeri

117/7

Stanovanjska stavba
Dvorišče
Gospod. poslopje

Skupaj: 171 m2

(v naravi predstavlja
to zemljišče
asfaltirano
parkirišče)

SKUPAJ:

7.113,60
(na podlagi
cenitve
sodnega
cenilca)

Na podlagi
menjalne
pogodbe
zemljiščem
parc. št. 158/3,
k.o. Gornja
Radgona

55.113,60 EUR

Datum: 29. 10. 2012

PRIPRAVIL:
Andrej SUBAŠIČ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

