OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

DODATNO GRADIVO
za 4. redno sejo občinskega sveta, dne 26. 3. 2015

K tč. 5:

Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 (druga obravnava)
(amandma predlagatelja z obrazložitvijo)

Predlog za dopolnitev dnevnega reda:
Nova točka: Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona v letu 2015 (sprejet program z obrazložitvijo)

MNENJA IN PREDLOGI
−
−
−
−
−
−

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

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: 007-3/2014-U120
Datum: 25.03.2015
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)
dajem kot predlagatelj k predlogu Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 –
druga obravnava, naslednji

Amandma predlagatelja
na predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona
za leto 2015 – druga obravnava
V predlogu Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 – druga obravnava (v
nadaljevanju: predlog proračuna), se izvedejo naslednje spremembe:
1. V posebnem delu predloga proračuna se:
a. povečujejo vrednosti postavk:
- PP190301 – Osnovna šola Gornja Radgona – vrednost postavke se
povečuje za 20.000,00 eur,
- PP140319 – PORA, razvojna agencija Gornja Radgona – vrednost postavke
se povečuje za 1.500,00 eur,
- PP180390 – Zavod za kulturo, turizem in promocijo – vrednost postavke se
povečuje za 4.500,00 eur,
- PP190302 – Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova – vrednost
postavke se povečuje za 6.000,00 eur,
b. na novo dodaja postavka PP170201 – Nakup avtomatskega defibrilatorja – v
vrednosti 3.000 eur.
Sredstva za povečanje navedenih postavk se zagotavljajo iz naslednjih virov:
a. v splošnem delu predloga proračuna se povečuje vrednost konta 71039902 –
drugi prihodki od premoženja – najemnine CERO Puconci za 10.174,06 eur,
b. v posebnem delu predloga proračuna se zmanjšujejo vrednosti postavk:
- PP130210 – tekoče vzdrževanje LC, JP, prometne signalizacije in mestnih
ulic- zimska služba – vrednost postavke se zmanjšuje za 10.000,00 eur,
- PP150243 – zemeljski izkop na lokaciji opuščenega glinokopa – vrednost
postavke se zmanjšuje za 4.825,94 eur,
- PP190308 – intervencijsko vzdrževanje javnih zavodov – vrednost
postavke se zmanjšuje za 10.000,00 eur.
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2. V splošnem delu proračuna se na podlagi sprememb v posebnem delu proračuna v
bilanci A – bilanci prihodkov in odhodkov zgodijo naslednje spremembe:
- zmanjša se vrednost konta 420402 – rekonstrukcije in adaptacije za
10.000,00 eur,
- zmanjša se vrednost konta 402599 – drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in
zavarovanje za 10.000,00 eur,
- poveča se vrednost konta 432300 – investicijski transferi javnim zavodom
za 32.000,00 eur,
- zmanjša se vrednost konta 402999 – drugi operativni odhodki za 4.825,94
eur,
- poveča se vrednost konta 420299 – nakup druge opreme in napeljav za
3.000,00 eur.
3. V načrtu razvojnih programov 2015-2018 se spremeni naslednje :
- na novo se doda NRP št. OB029-12-0064 – investicijski transferi OŠ
Gornja Radgona, v vrednosti 20.000 eur za leto 2015,
- na novo se doda NRP št. OB029-15-0022 – Investicijski tarnsferi JZ
PORA, v vrednosti 1.500 eur za leto 2015,
- na novo se doda NRP št. OB029-12-0070 – Nakup avtomatskega
defibrilatorja, v vrednosti 3.000 eur za leto 2015,
- na novo se doda NRP št. OB029-15-0023 – investicijski transferi JZ
KULTPROTUR, v vrednosti 4.500 eur za leto 2015,
- zmanjša se vrednost OB029-15-0011 – Intervencijsko vzdrževanje javnih
zavodov, v vrednosti 10.000 za leto 2015,
- na novo se doda NRP št. OB029-15-0021 – Investicijski transferi OŠ dr.
Antona Trstenjaka Negova, v vrednosti 6.000 eur za leto 2015.
4. V 2. členu predloga Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 – druga
obravnava, se v bilanci A – bilanci prihodkov in odhodkov poveča vrednost skupine
konta 710-udeležba na dobičku in dohodki od premoženja za 10.174 eur, zmanjša se
vrednost skupine konta 402-izdatki za blago in storitve za 14.826 eur, zmanjša se
vrednost skupine konta 420-nakup in gradnja osnovnih sredstev za 7.000 eur, poveča
se vrednost skupine konta 432-investicijski transferi proračunskim uporabnikom za
32.000 eur.
5. Posledično temu se spremeni vsebina obrazložitve predlaganih sprememb v zvezi
splošnega dela proračuna pri skupini konta 710-udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja in v zvezi posebnega dela proračuna, in sicer pri:
- PP190301 – Osnovna šola Gornja Radgona
- PP130210 – Tekoče vzdrževanje LC,JP,prometne signalizacije in mestnih
ulic-zimska služba,
- PP140319 – PORA, razvojna agencija Gornja Radgona,
- PP150243 – Zemeljski izkop na lokaciji opuščenega glinokopa
- PP180390 – Zavod za kulturo, turizem in promocijo
- PP190302 – Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova
- PP190308 – Intervencijsko vzdrževanje javnih zavodov
Na novo se dodaja obrazložitev za PP170201 – nakup avtomatskega defibrilatorja.
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OBRAZLOŽITEV:
Delovna telesa občinskega sveta (Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za gospodarstvo, obrt
in podjetništvo, Odbor za kmetijstvo in turizem, Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe, Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve) so sicer
predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 – druga obravnava
obravnavali in občinskemu svetu predlagajo sprejem v predloženi vsebini, vendar je bilo
zaznati predvsem nestrinjanje in razočaranje v zvezi neodobrenih investicijskih transferjev
javnim zavodom ter nezagotovljenih sredstev za nakup vsaj enega defibrilatorja.
Omenjene predloge je občinska uprava ponovno proučila in se odločila, da v letu 2015
zagotovimo del zaprošenih investicijskih transferjev tistim javnim zavodom, ki jih
sofinanciramo v celoti in da zagotovimo sredstva za nakup vsaj enega defibrilatorja.
Na podlagi navedenih odločitev, se v predlogu proračuna zagotovijo sredstva za investicijske
transfere javnemu zavodu PORA Gornja Radgona v višini 1.500 eur, Zavodu za kulturo,
turizem in promocijo v višini 4.500 eur, Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka v višini 6.000 eur
in OŠ Gornja Radgona v višini 20.000 eur ter sredstva za nabavo vsaj enega defibrilatorja v
višini 3.000 eur.
Obravnavana dodatna sredstva v vrednosti 24.825,94 eur se zagotovijo s prerazporeditvami iz
postavk v posebnem delu proračuna, na katerih smo po ponovni proučitvi izvrševanja
proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2015 v obdobju januar–februar 2015 ugotovili
možnost zmanjšanja sredstev:
- PP130210 – tekoče vzdrževanje LC,JP,prometne signalizacije in mestnih ulic-zimska
služba – glede na realizacijo v obdobju januar-februar 2015 bodo sredstva ostala
neporabljena v višini 10.000 eur,
- PP150243 – zemeljski izkop na lokaciji opuščenega glinokopa – na podlagi
pridobljenih predračunskih vrednosti lahko postavko zmanjšamo dodatno še za
4.825,94 eur,
- PP190308 – intervencijsko vzdrževanje javnih zavodov – glede na to, da smo javnim
zavodom, ki jih sofinanciramo v celoti, delno odobrili investicijske transferje,
zmanjšujemo intervencijsko vzdrževanje javnih zavodov za 10.000 eur. Sredstva za
intervencijsko vzdrževanje javnih zavodov so bila v proračunu zagotovljena namreč
prav zaradi nezagotavljanja sredstev za investicijske transfere posameznemu javnemu
zavodu.
Obravnavana dodatna sredstva v vrednosti 10.174 eur se zagotovijo s povečanjem
prihodkovne strani splošnega dela proračuna. Poveča se vrednost konta 71039902-drugi
prihodki od premoženja-najemnine CERO Puconci za 10.174 eur. Podjetje CEROP, d.o.o. je
v poslovnem načrtu za leto 2015, ki ga je izdelal v mesecu marcu 2015, namreč izdelal
natančen izračun sredstev amortizacije in najemnine za odlagališča, ki bodo v letu 2015
nakazana v proračun občine.
V skladu z 81. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona je določeno, da
v kolikor poda amandma predlagatelj odloka je amandma sestavni del predloga odloka.
Naveden amandma podan s strani predlagatelja je torej sestavni del predloga Odloka o
proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 – druga obravnava.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
3

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

Številka: 013-2/2014-U112
Datum: 13.03.2015

PROGRAM DELA
OBČINSKE UPRAVE VEZAN DA DELO OBČINSKEGA SVETA
OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2015
V letu 2015 se okvirno predvideva sledeče termine sej Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona:
3. redna seja občinskega sveta
Seje delovnih teles za obravnavo gradiva
4. redna seja občinskega sveta
Seje delovnih teles za obravnavo gradiva
5. redna seja občinskega sveta
Seje delovnih teles za obravnavo gradiva
6. redna seja občinskega sveta
Seje delovnih teles za obravnavo gradiva
7. redna seja občinskega sveta
Seje delovnih teles za obravnavo gradiva
8. redna seja občinskega sveta
Seje delovnih teles za obravnavo gradiva
9. redna seja občinskega sveta
Seje delovnih teles za obravnavo gradiva

23. februar 2015 (ponedeljek)
10., 11. in 12. februar 2015
26. marec 2015 (četrtek)
23. in 24. marec 2015
14. maj 2015 (četrtek)
6., 7., 11. in 12. maj 2015
18. junij 2015 (četrtek)
10., 11., 15. in 16. junij 2015
24. septembra 2015 (četrtek)
16., 17., 21. in 22. september 2015
29. oktobra 2015 (četrtek)
21., 22., 26. in 27. oktober 2015
17. decembra 2015 (četrtek)
9., 10., 14. in 15. december 2015

Za obravnavo na sejah občinskega sveta se predvidevajo sledeči predlogi splošnih aktov:
1. Statut Občine Gornja Radgona (dvofazni postopek) (celovita novela) – Dragan
KUJUNDŽIČ
2. Poslovnik Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (dvofazni postopek) (celovita
novela) – Dragan KUJUNDŽIČ
3. Odlok o krajevnih skupnostih v občini Gornja Radgona (dvofazni postopek) (celovita
novela) – Dragan KUJUNDŽIČ
4. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 (dvofazni postopek) – Dominika
FRAS
5. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2016 (dvofazni postopek) – Dominika
FRAS
6. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2017 (dvofazni postopek) – Dominika
FRAS
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7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto
2015 (skrajšani postopek) – Dominika FRAS
8. Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Gornja Radgona (druga obravnava) (po
prejemu vseh mnenj) – Suzana RAKUŠA
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Lokacijskega načrta za območje poslovno obrtne
cone Element Gornja Radgona (dvofazni postopek, pred prvo obravnavo pa še sprejem
stališč do pripomb iz javne razgrnitve, v kolikor bodo pripombe podane) – Suzana
RAKUŠA
10. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja
Radgona (druga obravnava) – Majda FERENC
11. Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona (dvofazni
postopek) – Dragan KUJUNDŽIČ
12. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Gornja Radgona (dvofazni postopek)
(celovita novela) – Dragan KUJUNDŽIČ
13. Odlok o mladini v občini Gornja Radgona (dvofazni postopek) – Janja OSOJNIK
14. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini
Gornja Radgona (dvofazni postopek) – Majda FERENC
15. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini
Gornja Radgona (dvofazni postopek) – Majda FERENC
16. Pravilnik o nagrajevanju študentov v občini Gornja Radgona (dvofazni postopek) – Janja
OSOJNIK
17. Pravilnik (splošni akt) za uporabo blagovne znamke »Gornja Radgona – mesto sejmov in
penine« (dvofazni postopek)
18. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
(dvofazni postopek) – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (Boštjan
FLEGAR)
Za obravnavo na sejah občinskega sveta se predvidevajo še sledeča druga gradiva:
1. Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2014 – Dominika FRAS
2. Premoženjska bilanca Občine Gornja Radgona na dan 31.12.2014 – Dominika FRAS
3. Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni
4. Polletno poročilo župana o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona, za obdobje
januar – junij 2015 – Dominika FRAS
5. Poročilo župana o realizaciji sklepov občinskega sveta za konec leta 2014 in prvo polletje
leta 2015 – dr. Tatjana FULDER in Boštjan FLEGAR
6. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Gornja Radgona, Apače in
Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014 – Aleš POTOČNIK
7. Sklep o podelitvi občinskih priznanj in nagrad za leto 2015 – Komisija za priznanja,
pohvale in nagrade (Majda FERENC)
8. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2016 – Daniel VEBERIČ
9. Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Gornja Radgona – Daniel
VEBERIČ
10. Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2015 – Vladimir MAUKO
11. Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2016 – Vladimir MAUKO
12. Sprejem stališč do pripomb na razgrnjen predlog Občinskega prostorskega načrta (po
končani javni razgrnitvi predloga) – Suzana RAKUŠA
13. Seznanitev z Revizijskim poročilom o pravilnosti poslovanja Občine Gornja Radgona v
letu 2014 – Dominika FRAS
14. Koledar prireditev v letu 2015 v občini Gornja Radgona
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15. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 – Boštjan
FLEGAR
16. Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo (vodarina in omrežnina) v občini Gornja Radgona – Komunala Radgona d.o.o.
17. Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja
komunalne odpadne in padavinske odpadne vode (omrežnina in storitve odvajanja) v
občini Gornja Radgona – Komunala Radgona d.o.o.
18. Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje
določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona – podjetje Saubermacher
Slovenija d.o.o.
19. Poročila o izvedbi nadzorov s strani Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

V obravnavo na seje občinskega sveta bodo predloženi tudi vsa druga gradiva, za katere se bo
med letom izkazala potreba, da jih obravnava in sprejme občinski svet.

PRIPRAVILA:
OBČINSKA UPRAVA

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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OBRAZLOŽITEV:
Župan Občine Gornja Radgona kot predstojnik občinske uprave je dne 13.03.2015 sprejel
Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v
letu 2015.
Program v letu 2015 okvirno predvideva sledeče termine rednih sej Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona, katerih sklicatelj bo župan. Predvidenih je skupno 7 rednih sej občinskega
sveta. V programu so predvideni tudi možni termini za seje delovnih teles za potrebe
obravnave gradiva pred vsako redno sejo občinskega sveta.
Seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona bodo praviloma ob četrtkih ter ne bodo
sklicane meseca julija in avgusta ter prav tako ne v času šolskih počitnic. Temu so prilagojeni
tudi možni termini se seje delovnih teles.
Po programu se za obravnavo na rednih sejah občinskega sveta predvideva obravnava 18
predlogov splošnih aktov, katerih bo 15 predvidoma obravnavanih dvofazno oziroma v dveh
obravnavah, en odlok po skrajšanem postopku ter dva odloka le v drugi obravnavi.
Predlagatelj 17 predlogov splošnih aktov bo župan, predlagatelj enega pravilnika pa bi
predvidoma bila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Po programu se za obravnavo na sejah občinskega sveta predvideva še 18 drugih gradiv
različnih predlagateljev ter seznanitev s predloženimi končnimi poročili o izvedbi nadzorov s
strani Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona.
V obravnavo na seje občinskega sveta bodo predložena tudi vsa druga gradiva, za katere se bo
med letom izkazala potreba, da jih obravnava in sprejme občinski svet. V obravnavo bodo v
okviru zmožnosti predložena tudi druga gradiva ali splošni akti, za katere bodo pobude
oziroma predlogi podani in sprejeti na sejah občinskega sveta.

Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo predloženi program dela v
seznanitev.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s sprejetim Programom dela
Občinske uprave vezanim na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v letu
2015.

Gornja Radgona, marec 2015
PRIPRAVILA:
OBČINSKA UPRAVA

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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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: 011-1/2014-OVO/2
Datum: 23. 3. 2015

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, 104/00 in
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.8.2003), na 2.
seji dne 23. 3. 2015, obravnaval naslednje gradivo za sejo občinskega sveta:
1. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 - druga obravnava
2. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za navedene
nepremičnine v k.o. Plitvički Vrh in Spodnja Ščavnica

Na podlagi razprav je odbor sprejel naslednje sklepe:
1. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 - druga obravnava
Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 – druga obravnava in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.

2. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za navedene
nepremičnine v k.o. Plitvički Vrh in Spodnja Ščavnica
Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za navedene
nepremičnine v k.o. Plitvički Vrh in Spodnja Ščavnica in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženi vsebini.

PREDSEDNIK ODBORA:
Miran DOKL, l.r.

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si
Številka: 011-1/2014-ODD/2
Datum: 23.3.2015

Odbor za družbene dejavnosti je na podlagi 62. 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 2. seji dne 23. 3. 2015, obravnaval
naslednje gradivo za sejo občinskega sveta:
1. Sklep o soglasju k predlogu cene socialno varstvene storitve socialni servis za
nadstandardne storitve ter predlogu nove cene socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu, posredovane s strani Zavoda za pomoč družini na domu VITICA
2. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 - druga obravnava
3. Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2015
4. Koledar prireditev v letu 2015 v občini Gornja Radgona
Na podlagi razprav je odbor sprejel naslednje sklepe:
1. Sklep o soglasju k predlogu cene socialno varstvene storitve socialni servis za
nadstandardne storitve ter predlogu nove cene socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu, posredovane s strani Zavoda za pomoč družini na domu VITICA
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Sklepa o soglasju k predlogu cene
socialno varstvene storitve socialni servis za nadstandardne storitve ter predlogu nove cene
socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženi vsebini.

2. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 - druga obravnava
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2015 – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.

3. Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2015
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Letnega programa športa v občini Gornja
Radgona za leto 2015 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini.

4. Koledar prireditev v letu 2015 v občini Gornja Radgona
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s predlogom Koledarja prireditev v letu 2015 v
občini Gornja Radgona in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.

PREDSEDNICA ODBORA:
Mag. Norma BALE, 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: 011-1/2014-OKT/2
Datum: 24. 3. 2015

Odbor za kmetijstvo in turizem je na podlagi 63. 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 15.8.2003), na 2. seji dne 24. 3. 2015, obravnaval naslednje
gradivo za sejo občinskega sveta:

1. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 - druga obravnava

Na podlagi razprave je odbor sprejel naslednji sklep:
1. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 - druga obravnava
Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2015 – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.

PREDSEDNIK ODBORA:
Peter ŽNIDARIČ, 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: 011-1/2014-OGP-2
Datum: 24. 3. 2015
Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je na podlagi 61. 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 15.8.2003), na 2. seji dne 24. 3. 2015,
obravnaval naslednje gradivo za sejo občinskega sveta:
1. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 - druga obravnava
2. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
občini Gornja Radgona – prva obravnava
Na podlagi razprav je odbor sprejel naslednje sklepe:
1. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 – druga obravnava
(Sklep odbora, št. 9)
Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je obravnaval predlog Odloka o proračunu
Občine Gornja Radgona za leto 2015 – druga obravnava in predlaga Občinskemu svetu
Občine Gornja Radgona, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.

2. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
občini Gornja Radgona – prva obravnava (Sklep odbora, št. 8)
Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je obravnaval predlog Pravilnika o dodeljevanju
pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona – prva
obravnava in predlaga Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona, da ga obravnava in
sprejme z naslednjimi dopolnitvami:
− v 5. členu v točki 1, se na koncu prve alineje doda vejica, pri drugi alineji se črta beseda
»Podjetja« in se preostalo besedilo združi s prvo alinejo;
− v 5. členu se v celoti črta točka 2; ostale točke se smiselno preštevilčijo;
− v 7. členu se črtata ukrep št. 3 »Posebna usposabljanja in dodatna izobraževanja
podjetnikov in zaposlenih v podjetjih« in ukrep št. 4 »Svetovalne storitve za izdelavo
razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise«; posledično se v
celoti črtata 10. in 11. člen; ukrep št. 5 se smiselno preštevilči, enako velja tudi za
preštevilčenje členov;
− v 8. členu se pri namenu ukrepa v prvem odstavku za besedo »delavcev« doda pika,
preostali del besedila se črta;

−

v 9. členu se oba navedena ukrepa v okviru spodbujanja razvoja socialnega podjetništva
smiselno vsebinsko združita tako, da bi 9. člen v celoti na novo glasil:
»9. člen
2. Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva
Namen ukrepa je podpora zagonu novih socialnih podjetij in njihovemu nadaljnjemu
razvoju oziroma spodbuditi razvoj projektov in rast socialnih podjetij, kot jih
opredeljujejo predpisi s področja socialnega podjetništva.
Upravičenci do pomoči so nepridobitne pravne osebe, ki so pridobile status socialnega
podjetja v skladu s predpisi, ki urejajo področje socialnega podjetništva ter imajo sedež
ali lokacijo poslovne enote na območju občine Gornja Radgona.
Upravičeni stroški:
Ø materialni upravičeni stroški za izvedbo pilotnega projekta s področja socialnega
podjetništva,
Ø stroški opredmetenih osnovnih sredstev, potrebnih za dejavnost podjetja (nakup
strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški nakupa oziroma najema objekta),
Ø stroški razvoja novih produktov in storitev.
Intenzivnost pomoči:
Ø delno finančno povračilo stroškov, nastalih pri pripravi vseh potrebnih aktov
oziroma postopkov z namenom registracije socialnega podjetja do višine 50 %,
Ø skupna višina subvencije za opredmetena sredstva lahko znaša največ do 50 %
upravičenih stroškov,
Ø do petletna oprostitev plačevanja najemnine za potrebe delovanja in razvoja
socialnega podjetništva v prostorih, ki so last občine Gornja Radgona,
Ø drugi ukrepi podpornega okolja za razvoj socialnega podjetništva, navedeni v
javnem razpisu na podlagi tega pravilnika.«

PREDSEDNIK ODBORA:
Dr. Peter KRALJ, 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: 011-1/2014-OPF/2
Datum: 24.3.2015

Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je na podlagi 60. 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 15.8.2003), na 2. seji dne 14. 3.
2015, obravnaval naslednje gradivo za sejo občinskega sveta:
1. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014
2. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 - druga obravnava

Na podlagi razprav je odbor sprejel naslednje sklepe:
1. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014
Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval predlog Sklepa o delni
povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 in predlaga občinskemu svetu, da
ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.
2. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 - druga obravnava
Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval predlog Odloka o
proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 – druga obravnava 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: 011-1/2014-KP-1
Datum: 4. 3. 2015

Komisija za prireditve je na podlagi 57. 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) ter sklepa občinskega sveta o ustanovitvi Komisije za
prireditve kot občasno delovno telo, na svoji 1. seji dne 4. 3. 2015, obravnavala naslednje
gradivo za sejo občinskega sveta:

1. Koledar prireditev v letu 2015 v občini Gornja Radgona

Na podlagi razprave je komisija sprejela naslednji sklep:

1. Koledar prireditev v letu 2015 v občini Gornja Radgona
Komisija za prireditve je obravnavala predlog Koledarja prireditev v letu 2015 v občini
Gornja Radgona in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini.

PREDSEDNIK KOMISIJE:
Franek RADOLIČ, l.r.

