OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

DODATNO GRADIVO
za 13. redno sejo občinskega sveta, dne 28. 2. 2013

K tč. 6:

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona (druga obravnava)
(amandma predlagatelja na prvo alinejo 6. odstavka 10. člena predloga odloka)
K tč. 16: Dopolnitev programa nakupov na območju občine Gornja Radgona za leto 2013 (1.
del) (sprememba programa nakupov)
K tč. 17: Sklep o podaji mnenja k načrtom Pošte Slovenije d.o.o. za preoblikovanje stalne
pošte 9245 Spodnji Ivanjci v pogodbeno pošto 9245 Spodnji Ivanjci (dopis Krajevne
skupnosti Spodnji Ivanjci)

MNENJA IN PREDLOGI
−
−
−
−

Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe
Odbora za družbene dejavnosti
Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve
Statutarno pravne komisije

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: 007-8/2012-U103
Datum: 26. 2. 2013
Na podlagi 81. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list
RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih,
št. 1/03) predlagamo k predlogu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja
Radgona – druga obravnava, naslednji

A M A N D M A:
V predlogu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona – druga
obravnava, se prva alineja šestega (6) odstavka 10. člena spremeni tako, da po
spremembi glasi:
»- ima specializacijo po visokošolski izobrazbi ali visoko univerzitetno izobrazbo ali
magistrsko izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri;«
OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi razprave na Odboru za družbene dejavnosti dne 25. 2. 2013 je odbor sprejel
naslednje mnenje: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o
ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona – druga obravnava in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme z naslednjo dopolnitvijo, da se v prvi alineji
šestega (6) odstavka 10. člena, za besedo »izobrazbo« doda besedilo »družboslovne ali
humanistične smeri«.
Predlog oziroma mnenje Odbora za družbene dejavnosti je s tem amandmajem
upoštevano. Predlagana sprememba je usklajena tudi z ostalimi občinami
ustanoviteljicami zavoda.
Pravna podlaga za vložitev predmetnega amandmaja je peti odstavek 81. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 1/03), ki med drugim
določa, da je amandma sestavni del predloga odloka, v kolikor poda amandma
predlagatelj odloka.
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

DOPOLNITEV PROGRAMA NAKUPOV
NA OBMOČJU OBČINE GORNJA RADGONA – za leto 2013 (1. del)
Zap. Objekt (zemljišče) K.o.
št.
1

1.

2.

2
Zemljišče v
Podgradu – za
potrebe izgradnje
sekundarne
kanalizacije
(trenutno je v lasti
Fartek Franca in
Verice)

3
Hercegovščak

Zemljišče v Negova Negova
– za potrebe ureditve
kategorizirane javne
poti (trenutno je v
lasti Močnik Milana
in Marije)

Kultura po
katastrskih
podatkih

Izmera v m2

4
547/1

5
Sadovnjak

6
509 m2
(del zemljišča v
velikosti cca 70
m2 )

737/1

Sadovnjak

439 m2
(del zemljišča v
velikosti cca 30
m2 )

238,00
(na podlagi
cenitve
sodnega
cenilca)

737/3

Njiva

2.896 m2
(del zemljišča v
velikosti cca 100
m2 )

793,00
(na podlagi
cenitve
sodnega
cenilca)

Parc.
št.

SKUPAJ:

Okvirna Način
cena
nakupa
(EUR)
7
8
1.500,00 Na podlagi
kupoprodajne
pogodbe-po
geodetski
odmeri

Na podlagi
kupoprodajne
pogodbe-po
geodetski
odmeri

2.531,00 EUR

O B R A Z L O Ž I T E V:
V predlogu dopolnitve programa nakupov za leto 2013 (1. del) so zajete 3 različne parcele v k.o.
k.o. Hercegovščak in k.o. Negova. Velikost vseh zemljišč je cca 200 m2.
Nakup nepremičnine pod zaporedno številko 1 je potreben zaradi izgradnje sekundarne kanalizacije
v Podgradu. Zemljišče je trenutno v lasti fizičnih oseb Fartek Franca in Verice iz Pograda 15.
Nakup nepremičnine pod zaporedno številko 2 je potreben zaradi ureditve kategorizirane javne poti
v Negovi. Zemljišče je trenutno v lasti fizičnih oseb Močnik Milana in Marije iz Negove 55.
Vrednost vseh zemljišč bo določena, oz. je že določena na podlagi ocenitev s strani pooblaščenih
cenilcev in izvedencev.
Občinskemu svetu predlagamo, da dopolnitev programa nakupov za leto 2013 (1. del) obravnava in
sprejme.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Dopolnitev programa nakupov na območju
občine Gornja Radgona za leto 2013 (1. del).
Gornja Radgona, 28. 2. 2013
PRIPRAVIL:
Andrej SUBAŠIČ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

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

Številka: 011-1/2010-OVO/12
Datum: 25. 2. 2013
Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je na podlagi 64. člena
Poslovnika občinskega sveta občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99), na 12. seji
dne 25. 2. 2013, obravnaval naslednje gradivo za sejo občinskega sveta:
1. Odlok o prenehanju veljavnosti 13. in 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)
2. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč, za del zemljišč parc. št. 1461, 1463, 1464/1
in 1464/2, vse k.o. Spodnja Ščavnica
3. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč, za del zemljišča parc. št. 592, k.o. Mele
4. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini
parc. št. 948/6 in 948/8 k.o. Črešnjevci

Na podlagi razprav je odbor sprejel naslednja

mnenja in predloge :
•

Odlok o prenehanju veljavnosti 13. in 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Gornja Radgona - skrajšani postopek

Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Odloka o prenehanju veljavnosti 13. in 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Gornja Radgona – skrajšani postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženi vsebini.
•

Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč, za del zemljišč parc. št. 1461, 1463, 1464/1
in 1464/2, vse k.o. Spodnja Ščavnica

Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Sklepa o širitvi območja stavbnih zemljišč, za del zemljišč parc. št. 1461, 1463, 1464/1 in
1464/2, vse k.o. Spodnja Ščavnica in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme
v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.

•

Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč, za del zemljišča parc. št. 592, k.o. Mele

Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Sklepa o širitvi območja stavbnih zemljišč, za del zemljišča parc. št. 592, k.o. Mele in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi
prilogami.
•

Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini
parc. št. 948/6 in 948/8 k.o. Črešnjevci

Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Sklepa o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini parc. št.
948/6 in 948/8 k.o. Črešnjevci in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.

PODPREDSEDNIK ODBORA:
Stanislav ROJKO, l.r.

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si
Številka: 011-1/2010-ODD/11
Datum: 25. 2. 2013

Odbor za družbene dejavnosti je na podlagi 62. člena Poslovnika občinskega sveta občine
Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99), na 11. seji dne 25. 2. 2013, obravnaval naslednje
gradivo za sejo občinskega sveta:
1. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona – druga obravnava
2. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v
javnem zavodu Knjižnica Gornja Radgona - druga obravnava
3. Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona - prva
obravnava
4. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturne dejavnosti
v občini Gornja Radgona - prva obravnava
5. Sklep o podaji mnenja k načrtom Pošte Slovenije d.o.o. za preoblikovanje stalne
pošte 9245 Spodnji Ivanjci v pogodbeno pošto 9245 Spodnji Ivanjci

Na podlagi razprave je odbor sprejel naslednje

mnenje in predloge:
•

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona – druga obravnava

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda
Knjižnica Gornja Radgona – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava
in sprejme z naslednjo dopolnitvijo, da se v prvi alineji šestega (6) odstavka 10. člena, za
besedo »izobrazbo« doda besedilo »družboslovne ali humanistične smeri«.
•

Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v
javnem zavodu Knjižnica Gornja Radgona - druga obravnava

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa
občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Knjižnica Gornja Radgona –
druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini.

•

Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona - prva
obravnava

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Pravilnika o sofinanciranju posebnih
skupin v Občini Gornja Radgona – prva obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme z naslednjimi dopolnitvami:
• v drugem odstavku Uvoda se pravilno navedejo nazivi oz. imena vseh društev,
• vnese se določilo, da se morajo upravičenci sofinancirani s strani občine Gornja Radgona,
s svojimi projekti oz. aktivnostmi redno predstavljati v domači občini oziroma letno na
območju občine G. Radgona izvesti vsaj en projekt oz. aktivnost. V kolikor se društvo ne
udeleži ali ne nastopi na prireditvah, na katera je vabljeno s strani občine in sicer najmanj
enkrat letno, izgubi pravico do sofinanciranja po tem pravilniku v naslednjem letu.
•

Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturne dejavnosti
v občini Gornja Radgona - prva obravnava

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Pravilnika o sofinanciranju programov in
projektov na področju kulturne dejavnosti v občini – prva obravnava in predlaga občinskemu
svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.
•

Sklep o podaji mnenja k načrtom Pošte Slovenije d.o.o. za preoblikovanje stalne
pošte 9245 Spodnji Ivanjci v pogodbeno pošto 9245 Spodnji Ivanjci

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Sklepa o podaji mnenja k načrtom Pošte
Slovenije d.o.o. za preoblikovanje stalne pošte 9245 v pogodbeno pošto 9245 Spodnji Ivanjci
in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.

PREDSEDNIK ODBORA:
Dušan ZAGORC, l.r.

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

Številka: 011-1/2010-OPF/11
Datum: 26. 2. 2013

Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je na podlagi 60. člena Poslovnika
občinskega sveta občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99), na 11. seji dne 26. 2.
2013, obravnaval naslednje gradivo za sejo občinskega sveta:
1. 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
2. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine
Gornja Radgona za leto 2013 (1. del) in Dopolnitev programa nakupov na območju
občine Gornja Radgona za leto 2013 (1. del)
3. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja in upravljanja v javnem zavodu
PORA, razvojna agencija Gornja Radgona za leto 2011
4. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega načrta in zaključnega računa KS Spodnja
Ščavnica za leto 2011
Na podlagi razprav je odbor sprejel naslednje

mnenje in predloge:
•

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

Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval predlog 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 in predlaga občinskemu
svetu, da ga obravnava in sprejme z dopolnitvijo, da se v 6. členu doda nov predzadnji stavek:
»Na seji, ki traja najmanj eno uro, se članu, ki je na seji prisoten manj kot 1 uro, skupna višina
sejnine zniža za 50 %.«
•

Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine
Gornja Radgona za leto 2013 (1. del) in Dopolnitev programa nakupov na območju
občine Gornja Radgona za leto 2013 (1. del)

1. Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval Dopolnitev programa
prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto
2013 (1. del) in predlaga občinskemu svetu, da dopolnitev obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.

2. Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval Dopolnitev programa
nakupov na območju občine Gornja Radgona za leto 2013 (1. del) in predlaga občinskemu
svetu, da dopolnitev obravnava in sprejme z dopolnitvijo, da se točki 1. in 4. črtata iz
dopolnitve programa.
•

Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja in upravljanja v javnem zavodu
PORA, razvojna agencija Gornja Radgona za leto 2011

Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve se je seznanil s strani nadzornega odbora
posredovanim Poročilom o izvedbi nadzora finančnega poslovanja in upravljanja v javnem
zavodu PORA, razvojna agencija Gornja Radgona za leto 2011 in predlaga občinskemu svetu,
da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.
•

Poročilo o izvedbi nadzora finančnega načrta in zaključnega računa KS Spodnja
Ščavnica za leto 2011

Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve se je seznanil s strani nadzornega odbora
posredovanim Poročilom o izvedbi nadzora finančnega načrta in zaključnega računa Krajevna
skupnost Spodnja Ščavnica za leto 2011 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini.
PREDSEDNICA ODBORA:
Urška ZIERNFELD,l.r.

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

Številka: 011-1/2010-SPK/6
Datum: 27. 2. 2013
Statutarno pravna komisija je na podlagi 65. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003), na 6. seji dne 27. 2. 2013, obravnavala
naslednje gradivo za sejo občinskega sveta:
•

Statut Občine Gornja Radgona (prva obravnava)

Na podlagi razprav je komisija sprejela naslednje

mnenje in predloge:
•

Statut Občine Gornja Radgona (prva obravnava)

1. Statutarno pravna komisija je obravnavala predlog Statuta Občine Gornja Radgona (prva
obravnava) in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme z naslednjimi
predlogi:
- da se med naloge občine doda zagotavljanje opravljanja pokopališke in pogrebne
dejavnosti ter urejanje in vzdrževanje pokopališč;
- da se soda določilo, da ima občina svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za
opravljanje nalog, opredeljenih z zakonom o varnosti cestnega prometa;
- da se preveri možnost črtanja 65. člena, ki določa, da ima občina lahko občinsko
pravobranilstvo.
2. Statutarno pravna komisija predlaga županu in občinski upravi, da se v času trajanja
obravnave predloga statuta pripravita za vzporedno obravnavo osnutek Poslovnika
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona in osnutek Odloka o določitvi volilnih enot za
volitve članov Občinskega sveta Občine Gornja Radgona.

PREDSEDNIK KOMISIJE:
David ROŠKAR, l.r.

